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Dem mistede vi i år

2011 måtte vi sige farvel til afholdte og respekterede navne som 
Margit Brandt, Jesper Klein, Tøger Seidenfaden, Erik Werdersøe og 

Elizabeth Taylor. Læs Berlingskes bedste nekrologer.
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3-4 Margit Brandt, 66 år. Af Karen Margrethe Schelin

5-6 Jan Boye, 49 år. Af Jesper Beinov

7 Elsa Nielsen, 88 år.  Af Elsa Nielsen

8 Poul Glargaard, 69 år.  Af Jakob Steen Olsen

9 Vera Johansen, 90 år.  Af Jørgen Larsen

10-12 Erik Wedersøe, 73 år. Af Jakob Steen Olsen

13 Gunnar Rieberholdt, 77 år. Af Morten Crone

14 Olly Ritterband, 87 år. Af Bent Blüdnikow

15 Kurt Rasmussen, 60 år.  Af Torben Weirup

16-18 Jesper Klein, 66 år. Af Jakob Steen Olsen 

19  Erik Christian Sørensen, 88 år. Af Torben Weirup

20 Arne »Papa« Bue Jensen, 81 år. Af Kjeld Frandsen

21 Ellen Winther Lembourn, 78 år. Af Søren Schauser

22 Hansgeorg Lenz, 85 år. Af Søren Kassebeer

23 Frans Kannik, 62 år. Af Torben Weirup

24-26 Amy Winehousse, 27 år. Af Thomas Søie Hansen

27 Bent Petersen, 72 år. Af Torben Weirup

28 Kresten Philipsen 66 år. Af Erik Randel

29-30 Erling Olsen, 84 år. Af Kristian Klarskov og Chris Kjær Jessen

31-32 Peter Falk, 83 år. Af Kristian Lindberg

33 Kurt Nielsen, 80 år. Af Aleksandar Josevski

34 Jorge Semprún Maura, 87 år. Af Bent Blüdnikow

35  Günter Sachs, 78 år. Af Michael Kuttner

36 Knud Borck, 70 år.   Af Erik Randel

37 Egon Balsby, 60.  Af Jørgen Larsen

38-39 Tine Bryld, 71 år. Af Nathalie Ostrynski

40 Johannes Hagelsten, 82 år. Af Erik Randel

41  Thøger Birkeland, 89 år. Af Søren Schauser

42-44 Elizabeth Taylor, 79.  Af Jakob Steen Olsen

45 Inge Sørrensen, 86 år.  Af Jørgen Larsen

46  Erling Kroner, 67 år. Af Kjeld Frandsen

47 Jens Winther, 50 år. Af Kjeld Frandsen

48 Carl Erik Aller, 82 år. Af Peter Suppli Benson

49-51 Tøger Seidenfaden, 53 år.  Af Lisbeth Knudsen

52 Henrik Hall, 62 år. Af Thomas Søie Hansen

53-54 Ernst Bruun Olsen, 87 år. Af Jakob Steen Olsen

55 Per Oscarsson, 83 år. Af Kristian Lindberg

56-57 Flemming Bamse Jørgensen, 63 år.  Af Line Holm Nielsen

58-59 Joe Frazier, 67 år. Af Lars B. Jørgensen

60-61 Ivar Nørgaard, 89 år. Af Jørgen Larsen

62 Christopher Bo Bramsen, 68 år. Af Erik Randel

63-64 Rgnhild Hveger, 90 år.  Af Jørgen Larsen

65-66 Erik Werner, 81 år. Af Torben Weirup

67 Christa Wolf, 82 år. Af Michael Kuttner

68 Ole Henriksen, 90 år. Af Jørgen Larsen

69 Jørgen Petersen, 67 år. Af Jørgen Larsen

70 Gehrdt Bornebusch, 86 år. Af Torben Weirup
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Dansk modes  
sky superstar 

Trods sit sky og beskedne væsen var Mar-
git Brandt, der 24. oktober døde kun 66 
år gammel, forud for sin tid. Det var hun 
som designer, og det var hun og ægte-
manden Erik Brandt også i kraft af deres 
internationale livsstil, som ikke altid 
faldt i lige god jord i Jantelovens land.

Som dengang modeparret i de fodfor-
mede 70ere gav den gas med sort chauf-
før, minkbetrukne bilsæder og celeber 
vennekreds, der også talte internationale 
berømtheder som Andy Warhol, Geral-
dine Chaplin og Jerry Hall.

Hukommelsen er kort, da ikke mindst 
indenfor noget så flygtigt som mode. 
Men skulle nogen have glemt det, var 
det Margit Brandt, der om nogen gjorde 
dansk mode berømt ude i verden. Hun er 
stadig en af vore mest berømte designere.

Margit Brandts tøj var altid tindrende 
smukt skåret. Fejende flotte kjoler og 
frakker i enkle snit og med sexede de-
taljer. Hun blev kaldt Danmarks svar på 
Mary Quant – 60ernes britiske kultdesig-
ner.

International hele vejen
Lige fra starten var der et internationalt 
pift over Margit Brandt design, og det 
samme kan man sige om Brandternes 
levevis. »Der var en vildskab og kreati-
vitet omkring hende og Erik Brandt. De 
levede et ægte celebrity life – i dag er der 
mange fakes,« har en af dansk modes nye 
stjerner, Malene Birger, sagt om Margit 

Brandt, som hun betegner som en af de 
første internationale, danske designere.

Bag al glamouren gemte sig stort slid 
og gedigent håndværk. Og heldigvis 
nåede Margit Brandt at opleve den fine 
udstilling, som Kunstindustrimuseet 

Af Karen Margrethe Schelin

Nekrolog. Designeren Margit Brandt satte Danmark på modens verdenskort 
i kølvandet på ungdomsoprøret og Swinging London i 60erne og 70erne. 
Dansk mode har mistet sin nestor.

I mere end 45 år var Margit Brandt en 
vigtig del af den internationale mode-
scene. Arkivfoto: Rune Feldt
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sidste år lavede om hendes banebryden-
de design. 

Med udstillingen »Walk on the wild 
side« fik hun omsider sin velfortjente 
plads i dansk modehistorie. Ikke mindst 
fordi museet prisværdigt havde valgt at fo-
kusere på Margit Brandts design frem for 
på Brandtparrets ofte beskrevne livsstil.

Trods sin stjernestatus havde Margit 
Brandt altid benene solidt plantet på sy-
maskinens fod. Hun havde lært sig faget 
fra grunden: Margretheskolen, Køben-
havns Tilskærerakademi, skrædderlære 
og videreuddannelse i parisiske mode-
huse: Pierre Balmain og Louis Feraud ( 
1965-66). Som 20-årig vendte hun hjem 
fra Paris med en kontrakt i lommen fra 
Louis Feraud, som hun skulle designe 
kjoler og frakker for til det skandinaviske 
marked. Det skete på licens hos Brandt 
og Salling i Danmark, som Erik Brandts 
forældre ejede.

Når Margit Brandts design var så revo-
lutionerende, skyldtes det også, at tøjet 
ramte markedet netop på det tidspunkt, 
da konfektionen for alvor fik fat. Man gik 
fra skræddersyet tøj til den enkelte, rige 
kunde og over til den masseproducerede 
mode. Hendes tøj kom ud til de mange 
– uden at der blev givet køb på kvaliteten, 
for Margit Brandt kunne sit kram.

I 1966 etablerede parret eget design-
firma i København med filialer i USA, 
Schweiz, Japan og Hong Kong og med 
et omfattende distributionsnet til den 
øvrige verden. Hun har designet alt fra 
damebeklædning til smykker, briller, 
ure, pelse og boligtekstiler, og hun har 
også kreeret kostumer for et amerikansk 
filmselskab.

Sagde stop
Margit Brandt var aldrig så udfarende 
som ægtemanden Erik, men hun kunne 
skam godt sige fra. Da Ekstra Bladet 
engang skrev, at parret var involveret i 

narkofester, sagde Margit stop, og sam-
men med familien flyttede hun i 1981 til 
New York hvor hun åbnede egen butik. 
Som designer stortrivedes hun, men for-
retningsmæssigt var New York-eventyret 
ikke den store succes.

Tre år senere vendte Brandt-familien 
hjem, og hun har siden erkendt, at hun 
gik lidt i stå. Dog har hun både i 1988 og 
1992 designet indmarchuniformerne til 
det danske OL-hold, ligesom hun i 1997-
98 designerede nye gallauniformer til 
Flyvevåbnet.

I 1994 blev Margit Brandts tøjkollek-
tioner fra 1960erne udstillet på Århus 
Kvindemuseum. Boligindretning har 
også optaget designeren, der op gennem 
80erne og 90erne stod for indretningen 
af blandt andet Brandts Pakhus, Hotel 
Store Kro i Fredensborg samt Skovsho-
ved Hotel – alle aktiviteter, som mode-
parret i dag har solgt fra. I 2005 relan-
cerede parret Margit Brandts originale 
60er-design i en folkeudgave.

Genert og generøs
Margit Brandt var dybest set et genert og 
beskedent menneske. Generøs var hun 
også. Hun mente således helt klart, at 
hun skyldte Erik Brandt æren for sin kar-
riere som designer. »Han har altid ment, 
at jeg ville blive en stor designer – det 
havde jeg slet ikke nogen mening om,« 
sagde hun i et interview i Berlingske for 
et par år siden.

Til åbningen af udstillingen »Walk 
on the wild side« sidste sommer mødte 
Margit Brandt op modelslank, iført eget 
70er-design, og som altid med sin elskede 
Erik ved sin side. »Det er flot, at man kan 
få sådan en udstilling i levende live, så jeg 
har skyndt mig at holde mig i live,« sagde 
hun glad.

Margit Brandt efterlader sig ægteman-
den Erik Brandt, som hun blev gift med i 
1966, og døtrene Emilie og Julie.

Politik og håndbold 
var hans passion

Uanset om det var som håndbolddom-
mer i OL-klasse eller som fynboernes 
eller odenseanernes politiske første-
mand, kunne Jan Boye tale folk ned, når 
de var helt oppe i det røde felt. Med ro og 
naturlig autoritet omgik den sportstræ-
nede Jan Boye sine med-og modspillere, 
fortæller en række af de personer, der har 
kendt ham godt i de forskellige funktio-
ner. Det kom derfor som et ægte chok, 
da Odenses tidligere borgmester, den 
kun 49-årige Jan Boye, blev ramt af en 
voldsom hjerneblødning, som han aldrig 
vågnede op af. Han efterlader sig hu-
struen, Dorte Hjertstedt Boye, og deres 
tilsammen tre børn.

Selv om den lægeuddannede Boye al-
tid gik for at være velforberedt, fandt han 
ustandselig tid til løb og træning; ved et 
besøg i Klaksvik, Odenses venskabsby 
på Færøerne, insisterede han f. eks. på, at 
der skulle være tid til, at han og hustruen 
gik på fjeldvandring.

Olympisk dommer
Hele denne sportslige disciplin faldt ham 
naturlig, som tidligere håndbolddom-
mer på verdensplan. Det var således et 
sportsligt højdepunkt, da han sammen 
med sin faste makker som dommer, 
Bjarne Munk Jensen, blev udtaget til 
at dømme ved OL i Sydney i 2000 og i 
Athen fire år senere. De to var i årevis ak-
tive i og omkring VM-og EM-slutrunder.

Den politiske karriere hos de Konser-
vative begyndte allerede i studieårene, 
hvor Boye blev amtsrådsmedlem. Han 
blev landskendt som Fyns sidste amts-
borgmester fra 2002 til 2006 og fik 
efterfølgende fire år som Odenses borg-
mester.

»Der går Odense i det,« lød det tidligere 
om H. C. Andersens by, underforstået 
megen snak og ingen handling. Men i de 
første par år som borgmester fik Boye 
rusket op i det lidt søvnige bystyre. Et 
markant resultat handlede om at samle 
Odenses traditionelt splittede bymidte.

Boyes evne til at samle bredt og være 
hele byens mand fremhæves af hans po-
litiske kollega gennem mange år, MF Lars 
Christian Lilleholt (V), som også peger på 
egenskaber som ordentlighed og loyali-
tet over for samarbejdspartnere.

Med den vigtige tilføjelse, at han havde 
en ægte interesse i andre mennesker og 
deres familier.

Boye mod Boye
Odenses politiske kamp stod mellem 
de to gange Boye, Anker og Jan, som 
ikke var beslægtede, men ægte rivaler, 
der nok kunne sidde sammen i VIP-lo-
gen ved OBs kampe, skønt de i flere år 
dystede om magten. At de to var flettet 
sammen ses bl. a. ved, at det faldt i Jan 
Boyes lod at gennemføre det i øvrigt 
indbringende salg af Odense Energi, som 

Af Jesper Beinov

Nekrolog. Dansk håndbolds førstemand, fhv. K-borgmester Jan Boye, gik 
efter politisk comeback.
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sidste år lavede om hendes banebryden-
de design. 

Med udstillingen »Walk on the wild 
side« fik hun omsider sin velfortjente 
plads i dansk modehistorie. Ikke mindst 
fordi museet prisværdigt havde valgt at fo-
kusere på Margit Brandts design frem for 
på Brandtparrets ofte beskrevne livsstil.

Trods sin stjernestatus havde Margit 
Brandt altid benene solidt plantet på sy-
maskinens fod. Hun havde lært sig faget 
fra grunden: Margretheskolen, Køben-
havns Tilskærerakademi, skrædderlære 
og videreuddannelse i parisiske mode-
huse: Pierre Balmain og Louis Feraud ( 
1965-66). Som 20-årig vendte hun hjem 
fra Paris med en kontrakt i lommen fra 
Louis Feraud, som hun skulle designe 
kjoler og frakker for til det skandinaviske 
marked. Det skete på licens hos Brandt 
og Salling i Danmark, som Erik Brandts 
forældre ejede.

Når Margit Brandts design var så revo-
lutionerende, skyldtes det også, at tøjet 
ramte markedet netop på det tidspunkt, 
da konfektionen for alvor fik fat. Man gik 
fra skræddersyet tøj til den enkelte, rige 
kunde og over til den masseproducerede 
mode. Hendes tøj kom ud til de mange 
– uden at der blev givet køb på kvaliteten, 
for Margit Brandt kunne sit kram.

I 1966 etablerede parret eget design-
firma i København med filialer i USA, 
Schweiz, Japan og Hong Kong og med 
et omfattende distributionsnet til den 
øvrige verden. Hun har designet alt fra 
damebeklædning til smykker, briller, 
ure, pelse og boligtekstiler, og hun har 
også kreeret kostumer for et amerikansk 
filmselskab.

Sagde stop
Margit Brandt var aldrig så udfarende 
som ægtemanden Erik, men hun kunne 
skam godt sige fra. Da Ekstra Bladet 
engang skrev, at parret var involveret i 

narkofester, sagde Margit stop, og sam-
men med familien flyttede hun i 1981 til 
New York hvor hun åbnede egen butik. 
Som designer stortrivedes hun, men for-
retningsmæssigt var New York-eventyret 
ikke den store succes.

Tre år senere vendte Brandt-familien 
hjem, og hun har siden erkendt, at hun 
gik lidt i stå. Dog har hun både i 1988 og 
1992 designet indmarchuniformerne til 
det danske OL-hold, ligesom hun i 1997-
98 designerede nye gallauniformer til 
Flyvevåbnet.

I 1994 blev Margit Brandts tøjkollek-
tioner fra 1960erne udstillet på Århus 
Kvindemuseum. Boligindretning har 
også optaget designeren, der op gennem 
80erne og 90erne stod for indretningen 
af blandt andet Brandts Pakhus, Hotel 
Store Kro i Fredensborg samt Skovsho-
ved Hotel – alle aktiviteter, som mode-
parret i dag har solgt fra. I 2005 relan-
cerede parret Margit Brandts originale 
60er-design i en folkeudgave.

Genert og generøs
Margit Brandt var dybest set et genert og 
beskedent menneske. Generøs var hun 
også. Hun mente således helt klart, at 
hun skyldte Erik Brandt æren for sin kar-
riere som designer. »Han har altid ment, 
at jeg ville blive en stor designer – det 
havde jeg slet ikke nogen mening om,« 
sagde hun i et interview i Berlingske for 
et par år siden.

Til åbningen af udstillingen »Walk 
on the wild side« sidste sommer mødte 
Margit Brandt op modelslank, iført eget 
70er-design, og som altid med sin elskede 
Erik ved sin side. »Det er flot, at man kan 
få sådan en udstilling i levende live, så jeg 
har skyndt mig at holde mig i live,« sagde 
hun glad.

Margit Brandt efterlader sig ægteman-
den Erik Brandt, som hun blev gift med i 
1966, og døtrene Emilie og Julie.

Politik og håndbold 
var hans passion

Uanset om det var som håndbolddom-
mer i OL-klasse eller som fynboernes 
eller odenseanernes politiske første-
mand, kunne Jan Boye tale folk ned, når 
de var helt oppe i det røde felt. Med ro og 
naturlig autoritet omgik den sportstræ-
nede Jan Boye sine med-og modspillere, 
fortæller en række af de personer, der har 
kendt ham godt i de forskellige funktio-
ner. Det kom derfor som et ægte chok, 
da Odenses tidligere borgmester, den 
kun 49-årige Jan Boye, blev ramt af en 
voldsom hjerneblødning, som han aldrig 
vågnede op af. Han efterlader sig hu-
struen, Dorte Hjertstedt Boye, og deres 
tilsammen tre børn.

Selv om den lægeuddannede Boye al-
tid gik for at være velforberedt, fandt han 
ustandselig tid til løb og træning; ved et 
besøg i Klaksvik, Odenses venskabsby 
på Færøerne, insisterede han f. eks. på, at 
der skulle være tid til, at han og hustruen 
gik på fjeldvandring.

Olympisk dommer
Hele denne sportslige disciplin faldt ham 
naturlig, som tidligere håndbolddom-
mer på verdensplan. Det var således et 
sportsligt højdepunkt, da han sammen 
med sin faste makker som dommer, 
Bjarne Munk Jensen, blev udtaget til 
at dømme ved OL i Sydney i 2000 og i 
Athen fire år senere. De to var i årevis ak-
tive i og omkring VM-og EM-slutrunder.

Den politiske karriere hos de Konser-
vative begyndte allerede i studieårene, 
hvor Boye blev amtsrådsmedlem. Han 
blev landskendt som Fyns sidste amts-
borgmester fra 2002 til 2006 og fik 
efterfølgende fire år som Odenses borg-
mester.

»Der går Odense i det,« lød det tidligere 
om H. C. Andersens by, underforstået 
megen snak og ingen handling. Men i de 
første par år som borgmester fik Boye 
rusket op i det lidt søvnige bystyre. Et 
markant resultat handlede om at samle 
Odenses traditionelt splittede bymidte.

Boyes evne til at samle bredt og være 
hele byens mand fremhæves af hans po-
litiske kollega gennem mange år, MF Lars 
Christian Lilleholt (V), som også peger på 
egenskaber som ordentlighed og loyali-
tet over for samarbejdspartnere.

Med den vigtige tilføjelse, at han havde 
en ægte interesse i andre mennesker og 
deres familier.

Boye mod Boye
Odenses politiske kamp stod mellem 
de to gange Boye, Anker og Jan, som 
ikke var beslægtede, men ægte rivaler, 
der nok kunne sidde sammen i VIP-lo-
gen ved OBs kampe, skønt de i flere år 
dystede om magten. At de to var flettet 
sammen ses bl. a. ved, at det faldt i Jan 
Boyes lod at gennemføre det i øvrigt 
indbringende salg af Odense Energi, som 

Af Jesper Beinov

Nekrolog. Dansk håndbolds førstemand, fhv. K-borgmester Jan Boye, gik 
efter politisk comeback.
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forgængeren tabte kommunevalget på. 
En del af de mange millioner satte Jan 
Boye i en omfattende fornyelse af byen. 
Som noget uset samlede han tillige alle 
byens partier om et budgetforlig.

Det rakte ikke til genvalg. Både medier 
og politiske kolleger kunne mærke, at 
det var en vanskelig og frustrerende tid 
for Jan Boye, at han for første gang i en 
årrække stod uden en stærk platform. 
Han kunne have valgt en landspolitisk 
karriere for K, men tilvalgte bevidst det 
lokale, selv om han efter sigende skulle 
have fået et tilbud om en ministerpost i 
VK-regeringen.

Af samme grund var det så meget 
mere kærkomment, at organisationsver-
denen bød sig til i form af Dansk Hånd-
boldforbund.

Forenet hånbolddanmark
Forventningerne var således i top, da 

Boye i sommer blev formand. Han blev 
set som det friske pust udefra, men var 
trods sin dommererfaring faktisk helt 
ubelastet som idrætspolitiker.

En hovedopgave ville her have været 
at samle håndbolden i Øst-og Vestdan-
mark, der traditionelt har været ret split-
tet. At alle ikke klappede ved udsigten 
til Boye, viste et kampvalg, hvor der var 
stemmelighed mellem ham og mod-
kandidaten, så en lodtrækning afgjorde 
valget.

Planen var den enkle, at Boye skulle 
passe posten som rådmand i Odense 
sammen med sit DHF-formandskab, 
som han havde betinget sig alene var 
et bijob, så han med god samvittighed 
kunne fastholde det mål om at genero-
bre borgmesterposten, som den pludse-
lige hjerneblødning satte en stopper for.

Jan Boye blev født 19. januar 1962 i År-
hus, og døde 22. oktober 2011 i Odense.

 Arkivfoto; Sonny Munk Karlsen

Tidløs enkelhed

Grafikeren og maleren Elsa Nielsen var 
en meget fin og poetisk billedkunstner. 
Hendes motivkreds er bemærkelsesvær-
dig overskuelig.

Udover de tidlige landskabsbilleder 
drejer det sig om opstillinger af kolber, 
kander og karafler. Blomster på bordet 
eller uden for vinduet. Frugt & grønt. Og 
blæsten i træerne. Og da der i den have i 
Lyngby, hun og hendes mand, grafikeren 
Palle Nielsen, overtog efter den navn-
kundige professor ved Kunstakademiet 
gennem 33 år, Aksel Jørgensen, befandt 
sig en kopi af et antikt hoved, blev også 
det genstand for gengivelse. Andre an-
tikke skulpturer kom til. Og Elsa Nielsen 
har gengivet dem fra alle mulige vinkler 
og i forskellige udsnit, så hun ligefrem 
har fundet landskaberne i de forvitrede 
overflader.

Elsa Nielsens kunstneriske bestræ-
belse gik ud på at se og gengive det sete 
på papiret - og det er om noget en styrke, 
der har hævet hendes værk ud over dets 
udgangspunkt og givet det dets tidløse 
enkelhed, at hun har valgt at koncentrere 
sig om enkelte motivkredse, indtil deres 
muligheder tilsyneladende har været 
udtømt.

Blomster er et forkætret, ofte banali-
seret motiv i billedkunsten. I hvert fald 
den nyere. Men Elsa Nielsens blomster-
billeder er koncentrerede som et haiku-
digt. Det overflødige er skåret væk, for at 
kunstneren kan koncentrere sig om nu-
ancerne i det væsentlige og gøre motivet 
monumentalt. Blomsterne blev i reglen 
gengivet på en hvid baggrund. Kun den 
spinkle stængel, der bærer blomsterho-
vedet og hvorfra det suger næring, for-

binder det med 
de, om man så 
må sige, naturlige 
rødder og der-
med altings sam-
menhæng. Men 
også blomster har 
deres cyklus, og 
det forekommer, 
som om der, navnlig i kunstnerens sene 
værker, optrådte stadigt flere blomster i 
afblomstring.

Man aner deres skæbne, efter at de 
har været unge og fulde af liv, som de har 
givet videre, mens de har foldet sig ud 
og har åbnet sig, for nu har de mistet et 
par kronblade, og det sårbare, men også 
golde indre ligger blottede for efteråret 
og vinteren, solnedgangstiden, kulden 
og døden.

Hos en kunstner som Elsa Nielsen var 
det imidlertid ikke forfaldets sødme, der 
blev svælget i, her var ingen sentimenta-
litet at spore.

Kun en nøgtern erkendelse af tabet og 
af dødens uafvendelighed, og over disse 
billeder hviler en stemning af den stil-
hed, der har med venten at gøre. På den-
ne måde føjer Elsa Nielsen sin personlige 
fortolkning af det klassiske memento 
mori-motiv til kunsthistorien.

Elsa Nielsen blev uddannet på Kunst-
akademiet.

Hun levede et tilbagetrukket liv for-
dybet i sit arbejde, som hun viste regel-
mæssigt i Clausens Kunsthandel og på 
Corners udstillinger.

Hun er repræsenteret på en række af 
landets museer og modtog i 1985 Eckers-
berg Medaillen.

Af Torben Weirup

Nekrolog. Grafiker og maler Elsa Nielsen blev 88 år.
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forgængeren tabte kommunevalget på. 
En del af de mange millioner satte Jan 
Boye i en omfattende fornyelse af byen. 
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Den ensomme ulv

»Det eneste, jeg ikke har prøvet, er at 
fejre sølvbryllup og drikke mælk.« Sådan 
sagde skuespilleren Poul Glargaard om 
sig selv. Han lagde aldrig skjul på, at han 
levede et liv, hvor våde varer og dejlige 
damer spillede en rolle. Faktisk var han 
i stand til at bygge et image op omkring 
det, spillede gerne på billedet af ham 
som uforbederlig uartig levemand og 
ensom ulv på evig dødsrute. Men det 
hårde liv havde også en skyggeside, som 
indhentede ham 17. oktober.

Til trods for, at Poul Glargaard var ud-
dannet på Aarhus Teaters elevskole - han 
debuterede på Aalborg Teater i 1966 
– blev det aldrig rigtigt den såkaldt »se-
riøse« teaterkunst, han kom til at hellige 
sig. Allerede i 1970 var han taget videre 
til København og med sit gode gavtyve-
ansigt fik han hurtigt roller i lystspil på 
teatret, men først og fremmest i en lang 
række danske film – fra mindre opgaver 
i den fortsatte historie om Olsen banden 
til tidens halvlumre sexkomedier. Størst 
gennemslagskraft fik han nok som den 
flinke diskenspringer Severinsen i TVs 
provinsafdelings uopslidelige julekalen-
der Jul i Gammelby.

Serien blev sendt første gang i 1979, 
men er siden dukket op mange gange. 
Hans tjenstvillige butiksbestyrer, der 
havde sit hyr med drillenisserne, viste 
en blidere og blødere Poul Glargaard, 
end han ofte fik lejlighed til at vise. I den 
modsatte ende af skalaen var han f. eks. 
den lumre og drikfældige stedfar, der 
ikke kan holde fingrene fra sin kones 

halvvoks-
ne datter i 
Christian 
Kamp-
mann-
serien 
Alle elsker 
Debbie i 
1988.

På sce-
nen blev 
revyen 
først og 
fremmest 
hans felt, 
og han spredte sig ud over hele landkor-
tet: Fra Helsingør til Blokhus, hvor han 
bl. a. gjorde lykke som ikke så kvik bok-
ser. I 1988 blev han hædret med genrens 
fineste udmærkelse, Årets Dirch, for sin 
indsats. Han skabte også flere gange sit 
eget onemanshow, hvor han selvironisk 
byggede videre på sit eget lidt flossede 
bodega-image med en byge af vittighe-
der og et glas Johnny Walker on the rocks 
inden for rækkevidde.

De seneste seksten år levede han et liv 
mere eller mindre uden for rampelyset. 
Han bekendtgjorde tilbage i 1995, at det 
var slut med skuespillet.

I stedet kastede han sig over maler-
kunsten, ligesom han tog ud og holdt 
foredrag om de store kolleger, han havde 
arbejdet sammen med. Han efterlader 
sig en voksen datter.

Poul Glargard blev født 29.april 1942 
og døde 17. oktober 2011.

Af Jakob Steen Olsen

Nekrolog. Skuespilleren Poul Glargaard blev 69 år. Både privat og på scenen 
skabte han sit eget image som flosset playboy.

 Arkivfoto: Simon Bohr

En tennislegende

Vera Johansen blev 90 
år. Med ikke mindre end 
54 danske mesterskaber 
i perioden 1943-1970 
blev hun indehaver af 
rekorden som alle tiders 
mest vindende danske 
kvindelige tennisspiller.

Hun begyndte at 
spille tennis som 11-12 
årig på KBs baner på Pe-
ter Bangs Vej, og hurtigt 
stod det klart, at hun i 
kraft af sit talent og sin 
vindermentalitet ville 
nå langt. Hendes spil var 
kraftfuldt og sikkert og 
lagt an på de grundslag, 
som hun beherskede til 
overmål.

Besættelsen i vejen
En international kar-
riere blev i nogen grad 
bremset af besættelses-
tiden, men i 1950erne og 
1960erne var hun stort 
set enerådende blandt 
kvinderne i dansk ten-
nis.

Hun blev i 1963 
belønnet med Dansk 
Lawn-Tennis Forbunds 
æresnål for sit mesterskab 
nummer 50, og hun har 
gennem årene modtaget 
nogle af sin klubs fineste 
hædersbevisninger, bl. a. 

fortjenstnålen i guld og 
Nils Middelboes brillan-
temblem.

Vera Johansen blev født 
25.september 1921, hun 
døde 5. oktober 2011.

Af Jørgen Larsen

Nekrolog. Vera Johansen var en ener i dansk tennis.

Arkivfoto: Palle Sønderstrup
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Med temperamentet 
som kompas

Da Erik Wedersøe på grund af helbreds-
problemer måtte forlade scenen, savnede 
man ham. Han var en brik, der mangle-
de. En lang række vægtige roller lå ellers 
og ventede på ham, syntes man. Mand-
lige skuespillere i den ældre aldersklasse 
med den pondus, fylde og myndighed, 
tiden kan give, er en mangelvare på de 
danske teaterscener i en generation, hvor 
nogle faldt fra for tidligt, mens andre 
aldrig udviklede sig til det, de skulle.

Også Erik Wedersøe måtte give op 
før tid: Uoverensstemmelser fik ham til 
at forlade en stor rolle i et stykke af Ole 
Bornedal på Aveny-T i 2004, ligesom syg-
dommen et par år senere tvang ham til at 
opgive en stor opgave i sydstatsdramaet 
De skamløse på Det Danske Teater.

Den sidste tid boede han i Skuespil-
lerforeningen af 1879s æresboliger på 
Bispebjerg sammen med sin livsledsager 
Gitte, som han mistede i april efter 43 års 
samliv. Deres kærlige parløb kunne man 
følge med i i Per Wennicks glimrende ud-
sendelsesrække fra etageejendommen.

Herfra udsendte Wedersøe sine erin-
dringer – med en begrundelse, der var 
typisk for den egocentriske, farverige og 
temperamentsfulde kunstner: »Fordi jeg 
er interesseret i mig selv.« Erik Wedersøe 
var måske nok interesseret i sig selv – er 
det i det hele taget ikke forudsætnin-
gen for at være skuespiller? Selvfølelsen 
savnede måske ikke noget, men han var 

samtidig lidenskabeligt interesseret i den 
verden, der var rundt omkring ham. Han 
var for eksempel varmt optaget af hele 
flygtningesagen.

I den forbindelse spillede han en aktiv 
rolle som landssekretær i Dansk Flygt-
ningenævn en overgang i 1980erne, hvor 
han bød skuespillet midlertidigt farvel. 
Kulturpolitik optog ham glødende, og 
han kastede sig ind i debatten med iltert 
engagement.

Partipolitisk aktiv var han også: Han 
var formand for Socialdemokratiets 
kulturudvalg et par år i slutningen af 
1980erne – kortvarigt kandiderede han 
endda til Folketinget i Ringsted.

Tilbage til skuespillet
Samtidig vendte han tilbage til den skue-
spilkunst, det ellers ikke lige stod skrevet 
i stjernerne, at han skulle få adgang til. 
Helsingør-drengen Erik Wedersøe var 
lidt af en utilpasset rod. Faren var en 
mild frisør, moren mere hårdtslående. 
Efter at have arbejdet som både bydreng, 
mælkedreng, chauffør, damefrisør med 
egen salon og musiker, blev han optaget 
på elevskolen på Aarhus Teater i 1966. 
Han debuterede allerede året efter på 
Aalborg Teater, men snart kom han til at 
spille store roller i hovedstaden.

Også på TV brændte han igennem den 
sort-hvide skærm: Ud til hele befolknin-
gen kom han som den frigjorte hippie, 

Af Jakob Steen Olsen

Nekrolog. Erik Wedersøe var en begavet, engageret og temperamentsfuld 
kunstner – optaget af sig selv, sin kunst og sin tid. Han blev 73 år.
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som Bodil Kjers overspændte overklas-
sefrue begynder at nære »forkerte« 
følelser for i Leif Panduros TV-spil Bella. 
Og nogenlunde samtidig kom han ind i 
alle stuer som en fremragende, desperat 
fortvivlet Erasmus Montanus i Kaspar 
Rostrups glimrende fjernsynsversion af 
Holbergs komedie. Han blev i det hele 
taget tidens unge, varme navn, der med 
vital vrede, maskulin selvfølelse, rastløs-
hed og intelligens rasede mod verdens 
indretning. Filmen havde bud efter ham 
tidligt i 1970ernes realistiske, indad-
vendte dramaer med debut i Henning 
Carlsens Mennesker mødes og sød musik 
opstår i hjertet i 1967. Siden blev det til 
titler som Henrik Stangerups Farlige kys 
og Søren Kragh-Jacobsens Skyggen af 
Emma samt en sidste atypisk, komisk 

vignet som kælderpsykolog i Riget II 
– ham med »stille når gruppe« på døren.

Tiden ved Folketeatret
På teatret var det på Folketeatret, han i 
1970erne og 1980erne fandt et slags hjem 
hos den mangeårige direktør Preben 
Harris. Her var Wedersøe en moderne, 
handlingspræget og upoleret Hamlet, 
Larsen i Melodien, der blev væk, Hans 
Egede i Sven Holms skuespil, Büchners 
Woyzeck, Helmer i Et dukkehjem.

Listen er lang. Van Gogh spillede han i 
Postbudet fra Arles – og udvidede senere 
sit portræt i Vi, Theo og Vincent på Rialto.

På Gladsaxe Teater var han i begyndel-
sen af 1990erne den fæle, kynisk resigne-
rende Jago i Othello – det intense arbejde 
med rollen skrev han en glimrende bog 

Erik Wedersøe var lidt af en utilpasset rod. Faren var en mild frisør, moren 
mere hårdtslående. Efter at have arbejdet som både bydreng, mælkedreng, 
chauffør, damefrisør med egen salon og musiker, blev han optaget på elevsko-
len på Aarhus Teater i 1966. Foto: Jørgen Jessen
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om – senere gav han liv til en ganske fin 
Jeppe på Grønnegårds Teatret. Og han 
vendte tilbage til Folketeatret, også som 
iscenesætter.

Udlængsel
Men trods succesen, de rigtige roller på 
det rigtige tidspunkt, krævede tempera-
mentet andet og mere.

Hans liv var præget af udlængsel, fri-
hedstrang og stor nysgerrighed over for 
den klode, han var sat på.

Han elskede teaterprøverne, rollear-
bejdet optog ham voldsomt, men det ke-
dede ham at spille aften efter aften. Efter 
at have fået søfartseksamen i 1973 sej-
lede han og Gitte Jorden rundt sammen 
i løbet af de næste to årtier. Trangen til at 
rive sig løs vandt over fastlåstheden. Han 
havde modet til at gøre noget ved det: 
»Jeg plejer at sige, at det er gået så godt, 
fordi jeg på bunden er lidt dum. Jeg har 
sådan en klump i maven, som jeg kalder 
dumheden. Det kaldes også selvtillid,« 
sagde han i et interview med Berlingske.

Rejserne resulterede i en række meget 
populære rejsebøger om de i alt seks 
sammenlagte år på havet, klummer i 
Berlingske samt TV-programmer om 
togterne med coasteren Gitte Gry.

Wedersøe holdt i det hele taget lige så 
meget af at skrive, som han gjorde af at 
spille skuespil eller instruere.

Han forfattede da også selv manu-
skriptet til sin egen filmatisering af Klaus 
Rifbjergs Anna ( jeg) Anna med Pernilla 
August i hovedrollen.

Den fik voldsomme stryg af anmelder-
ne, mens forfatteren heller ikke syntes, 
den havde meget med hans egen bog at 
gøre.

Sidste gang, Erik Wedersøe stod på 
en scene, blev i Folketeatrets version af 
Ibsens Samfundets støtter i 2002 – iscene-
sat af Kaspar Rostrup, som livet igennem 
havde et tæt samarbejde med ham. No-

genlunde samtidig med at skuespillerens 
brede, fotogent furede kontrafej rullede 
over skærmen i den sidste tv-rolle som 
den store faderskikkelse, det fint under-
spillede magtmenneske UIf i Rejseholdet.

Teatret nåede han, som sagt, aldrig at 
vende tilbage til – selv drømte han om at 
få lov til at spille Shakespeares Kong Lear. 
Men han kunne se tilbage på et liv, hvor 
han i den grad havde fået brugt sig selv.

Erik Wedersøes liv var præget af ud-
længsel og i to årtier sejlede han sam-
men med sin kone Jorden rundt på sit 
elskede fragtskib Gitte Gry. 
 Arkivfoto: Claus Fisker
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En legendarisk  
diplomat

Hvis argumenterne er vægtige og diplo-
maten er god nok, spiller det ikke nogen 
rolle, at han repræsenterer et lille land.

Gennem 45 år i Danmarks udenrigs-
tjeneste var juristen og diplomaten Gun-
nar Riberholdt et levende bevis på det.

Gennem talrige højfølsomme for-
handlinger førte han ordet for Danmark, 
bl. a. i Bruxelles som EU-ambassadør 
over to omgange og som Danmarks 
NATO-ambassadør.

17. september døde Gunnar Riber-
holdt af kræft. Han blev 77 år.

I Bruxelles, i København og andre 
hovedstæder er Riberholdt for mange en 
udødelig legende.

»Gunnar Riberholdt var en af de mest 
visionære diplomater i nyere tid, med 
stor indflydelse på dansk europapolitik,« 
siger tidligere udenrigsminister Uffe 
Ellemann-Jensen, der som ung journa-
list mødte Riberholdt i Paris i 1969, hvor 
Riberholdt allerede som ung ambassade-
råd i Paris havde ry for at være en ufor-
færdet og frembrusende ung europæer.

Da Ellemann blev udenrigsminister 
i september 1982, netop som Danmark 
havde overtaget EF-formandskabet, var 
Gunnar Riberholdt dansk EF-ambassa-
dør i Bruxelles.

»Politisk lå han næppe tæt på den net-
op udpegede borgerlige regering – men 
han demonstrerede den loyalitet som er 
en klassisk dansk embedsmandsdyd – og 
gelejdede mig gennem formandskabet,« 
siger Ellemann.

Riberholdt 
blev Danmarks 
hovedforhand-
ler, da Ma-
astricht-trak-
taten skulle 
forhandles på 
plads – og det 
lykkedes ham 
at få tilgode-
set de danske 
synspunkter.

»Gunnar Riberholdt var multilatera-
list,« fortæller Ole Ryborg, DRs korre-
spondent i Bruxelles med mere end 20 
års erfaring i dækning af EU.

»Han elskede at deltage i multilaterale 
forhandlinger om komplekse emner. Og 
det var her, juristen Gunnar Riberholdt, 
med sine analytiske evner og med sit kla-
re sprog igen og igen viste, at et lille land 
som Danmark kan opnå en indflydelse 
som er langt større end landets størrelse 
egentlig berettiger til,« siger Ole Ryborg.

Gunnar Riberholdt har været med hele 
vejen op gennem Europas nyere historie 
som EF-ambassadør, som ambassadør 
i Paris, OECD-ambassadør, dansk chef-
forhandler på Maastricht-traktaten, 
EU-ambassadør, og Nato-ambassadør 
under Bosnien-og Kosovo-konflikterne 
i 1990erne, hvor også NATOs nye rolle 
efter den kolde krig skulle formuleres.

Han sluttede karrieren som ambas-
sadør i Rom, inden han påbegyndte et 
aktivt otium på Østerbro i København.

Af Morten Crone

Nekrolog. Gunnar Riberholdt var en af Danmarks mest markante og visio-
nære diplomater gennem tiderne. 

 Arkivfoto: Erik Lundtang
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Vidne til barbariet

Olly Ritterband var datter af grosserer 
Dezsö Czitron og Ethel Mann. Hun blev 
født i Transsylvanien i grænseområdet 
mellem Ungarn og Rumænien i et rigt 
jødisk hjem.

De østeuropæiske jøder vidste lige så 
lidt som Europas andre jøder, hvad der 
var i vente, da nazismen tog magten og i 
samarbejde med fascistiske regeringer i 
Østeuropa tog kvælertag på jøderne.

Da Olly var 20 år, blev hun og de øvrige 
jøder fra området deporteret, og i maj 
1944 blev Olly og hendes familie ført til 
Auschwitz. Hendes far og bror blev ført 
væk ved ankomsten og Olly så aldrig sin 
far igen. Hendes mor, søster og bror var 
nogle af de få, der overlevede Auschwitz. 
I krigens sidste fase blev hun sammen 
med 58.000 andre fanger sendt på døds-
march til koncentrationslejren Bergen-
Belsen.

Hun blev befriet i 1945 og arbejdede 
i Stockholm 1945-49 som fotograf. Her 
mødte hun sin mand, Daniel Ritterband, 
der døde tidligere i år.

Fra 1950 bosatte de sig i Danmark, 
hvor Olly blev dansk statsborger, og de 
fik døtrene Susan og Monica.

Kunstnerisk testamente
Hendes oplevelser under krigen blev 
bearbejdet gennem en række erindrings-
bøger og gennem hendes kunst.

I debutbogen Jeg vil ikke dø ( 1982), 
Jeg ville overleve ( 1984), Auschwitz. 
Jeg var 20 år ( 1995) og Herfra mine 
veje går. Erindringer ( 2001) fortalte 

hun om sit liv. I bogen Ét ord er et skrig ( 
1998) samarbejdede hun med datteren 
Monica, der stod for den kunstneriske 
side.

Olly Ritterband arbejdede som kunst-
ner i vid udstrækning med glas og mo-
saik, men benyttede sig også af andre 
kunstneriske udtryksformer.

I hendes kunst blev oplevelserne fra 
Holocaust bearbejdet, men der var også 
meget lys og håb i hendes værker.

Hun var i en årække aktiv i Gentofte 
Kulturforening og i Selskabet for Dansk-
Jødisk Historie, hvor hun i lang tid var 
medlem af bestyrelsen.

Alle, der mødte Olly Ritterband, blev 
omfavnet af den varme og menneske-
lighed, der udstrålede fra hende. Et af de 
sidste vidner til det 20.

århundredes barbari er gået bort, og 
det føles tungt.

Af Bent Blüdnikow

Nekrolog. Olly Ritterband, der overlevede Auschwitz, døde i en alder af 87 år.

 Arkivfoto: Scanpix
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Den sære maler

Kurt Rasmussen var en ener i dansk 
kunst, der stædigt fulgte sit dybt per-
sonlige, maleriske udtryk. Ikke at han 
ikke lå i forlængelse af en tradition, for 
det gjorde han. Fra renæssancens store 
malere i 1500-tallet til det 20. århund-
redes italienske metafysik og tyske nye 
saglighed.

Men han forenede sin viden om male-
riets historie med en selvstændig male-
og fortælleform.

Han arbejdede med en enkel figura-
tion og ofte kraftige former med bil-
leder der formede sig som en kritik af et 
samfund karakteriseret ved ensomhed 
blandt mennesker.

Mange af hans gådefulde billeder 
gengiver den samme sørgmodige mand 
stirrende mod betragteren som et stille 
råb om kontakt og samhørighed. Og 
da dét skete, blev hans billeder lyse og 
milde, koloristisk opløftede kærligheds-
erklæringer.

Kurt Rasmussen blev uddannet på 
Kunstakademiet i 1970erne hos så for-
skellige lærere som Gunnar Aagaard An-
dersen, Sven Dalsgaard, Arthur Köpcke 
og Richard Mortensen.

Han debuterede på Kunstnernes 
Efterårsudstilling og deltog i en så sjæl-
dent interessant udstilling i Den Frie som 
Himmelgåden i 1988.

Ellers var han også i den forstand en 
ener og outsider i dansk kunst, men gen-
nem mange år kunne man følge udvik-
lingen af hans urovækkende billeder i 
det nu lukkede Galerie Dahl i Admiral-
gade.

Siden udstillede Kurt Rasmussen 
blandt andet i Galerie Gerly og forbe-
redte en udstilling i Galleri Jytte Arntzen.

Af Torben Weirup

Nekrolog. Maleren Kurt Rasmussen blev 60 år.
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Helt sin egen herre

»Jeg er simpelt hen nødt til at gå ned og 
sige tak og vise ham min respekt«. Sådan 
sagde en veninde til mig, da vi for et par 
år siden så en sygdomssvækket Jesper 
Klein i teatret. Og det gjorde hun så. Gik 
ned og trykkede ham i hånden og sagde 
tak. Jeg synes, det var sådan en fin og 
rigtig ting at gøre. Hun var vokset op med 
Jesper Klein – alle hans skøre figurer fra 
fjernsynet. Tossede Fru Fej Bak, Tirana 
Radio, den blide stemme i den ene jule-
kalender og tegnefilm efter den anden. 
Med Ungdomsredaktionen, hvor den 
komisk-musikalske trio Klyderne slog 
sine folder med Klein som holdkaptajn.

Mon ikke vi er mange, der har det 
på samme måde nu, hvor vi hører, at 
skuespilleren Jesper Klein er død efter 
halvanden måneds kræftsygdom? Har 
vi ikke lyst til også at sige Jesper Klein 
tak for det krøllede sind, han delte ud 
af? Og det på trods af, at Jesper Klein var 
en figur, man egentlig aldrig vidste, hvor 
man havde.

Ikke til at blive klog på. En underlig 
snegl, professionelt og privat. Potte-
magersønnen, der klarede sig dårligt i 
skolen, ville oprindeligt være musiker, 
men blev hældt ud fra sit musikviden-
skabelige studium. Systemer blev han 
nemlig aldrig god til at indordne sig. »Der 
var ikke andet for end at blive skuespiller, 
det var der, tilbuddene lå,« som han selv 
formulerede det.

Gik sine egne veje
Men skuespiller – det ville han alligevel 

heller ikke rigtig kaldes. »Er han skue-
spiller eller nummermand?« spurgte 
Berlingske Tidendes navnkundige Jens 
Kistrup i en de første omtaler af den 
musikalske mand, der ikke kunne nøjes 
med at sidde ved klaveret, men også skul-
le op på scenen, da man omkring ham 
fandt ud af, at der var spas i ham.

Nummermands-betegnelsen kunne 
Jesper Klein selv godt lide. Ganske vist 
optrådte han i sin lange karriere ofte i 
faste sammenhænge, bl. a. med egentlige 
teaterroller på alle Københavns mor-
skabsscener og i »alvorlige« opgaver som 
filmene Balladen om Carl Henning og 
Niels Malmros’ Skønheden og Udyret, 
men han var i høj grad sin egen herre, gik 
sine egne veje. Gennembruddet kom i 
tomandsrevyen Kameldamen med Jytte 
Abildstrøm på Bristol Teatret i 1969 – et 
samarbejde, der fortsatte med latterfar-
cen Svend, Knud og Valdemar på Ridder-
salen året efter.

Musikalsk og myreflittig
Men ellers kunne man hyppigst opleve 
ham som selvbestaltet direktør med et 
væld af shows og solooptrædener i kalen-
deren, i de senere år lejlighedsvis i parløb 
med Flemming Jensen – inden sygdom 
satte en stopper for hans sceneaktivite-
ter. Her viste han det, han kunne: Han 
var en musikalsk, myreflittig og særdeles 
velbegavet gøgler med sikker fornem-
melse for det absurde og det ironiske.

Original, snurrig og skæv. Og med en 
egen ynde, en blidhed, der kunne gøre 

Af Jakob Steen Olsen

Nekrolog. Det moderne Danmark er vokset op med skuespilleren Jesper 
Klein. 
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ham meget indtagende – ja, undertiden 
helt knuselskelig uskyldigt rørende. 
Det meste af materialet skrev han selv. 
Han var nærmest forfatter af alt – re-
vyer, skuespil og en hel stribe bøger – fra 
sin egen statslære over almanakker og 
efterfølgere til Bibelen. Det hele med den 
kleinske fornemmelse for det pjankede, 
uden at det skulle forveksles med det 
pjattede.

Hans særlige form for elskværdig 
uelskværdighed – eller er det uelskværdig 
elskværdighed – var kimen i hans liv og 
tilstedeværelse på scenen. Igen: Man vid-
ste aldrig helt, hvor man havde ham. På 
den ene side var han en venlig, smilende 
og drenget mand – en særdeles høflig 
humanist. På den anden side en besk og 
ikke så lidt vranten, misantropisk iagtta-
ger af andres idioti. Lyttede man ordent-
ligt efter, var det ofte slet ikke venlige ord, 

der kom ud af munden på den rare mand.
Efter sigende skal han ved en opstyltet 

middag på en udenlandsk ambassade, 
hvor værterne ikke forstod dansk, en-
gang have holdt en storsmilende tale, 
hvor han gav udtryk for, at »det var noget 
af det mest kedsommelige, han nogen-
sinde havde været med til«.

Et paradoksalt mennekse
Det billede siger meget om Jesper Klein. 
Han var både rar og kynisk. Et paradok-
salt menneske, som både kunne være 
en af Danmarks elskede komikere og 
»kedsommeligheden selv« derhjemme 
– ifølge eget udsagn. Som sagtens kunne 
sige sin mening, når han blev spurgt, 
men privat var konfliktsky ud over alle 
grænser.

Progressiv støtte for Christiania, fred 
og den tredje verden. Men også ærke-

Jesper Klein satte sig et uforglemmeligt indtryk med sin underfundige humor. 
 Foto: Jeppe Michael Jensen
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konservativ, når han som en anden Don 
Quixote kæmpede sin egen krig mod 
den københavnske metro, der truede 
hans elskede Amager, og som han aldrig 
satte sine ben i.

På fjernsyn var han med helt tilbage 
fra de tidlige 70ere som fast mand i 
DRs børne- og ungdomsafdeling, hvor 
de fleste lærte at elske ham. Undtagen 
radiorådsmedlem Erhard Jakobsen, der 
mente, at Klein var en af de senere så 
berømte »røde lejesvende«: »Selvfølgelig 
kan jeg acceptere Bert Brecht, men jeg 
kan ikke gå ind for Jesper Klein«. 

Det var også på TV, at Klein i 1974 blev 
sat sammen med Tom McEwan og Jess 
Ingerslev i den musikalske vanvidstrio, 
Klyderne, der blev assisteret af Kleins 
kone og støtte siden 1970, Lykke »Ma-
dam« Nielsen.

Sygdom holdt ham fra scenen
De senere år var han stærkt plaget af pri-
vat modgang. Dels skrantede helbredet. 
Han led af knogleskørhed, der forhindre-
de ham i at stå på en scene: »Det er bare 
ærgerligt, at jeg er anbragt i en 93-årigs 
krop. Men jeg har hele livet igennem 
været for gammel«. Dels mistede han i 
2006 sin nære livskammerat gennem 37 
år, Lykke Nielsen, der måtte igennem en 
lang og barsk kræftsygdom. Han talte 
åbent og smukt om den sygdom, Lykke 
Nielsen selv havde været åbent hudløs 
om, og om sin egen sorg: »Jeg vil nødig 
have en død så ond og smertefuld som 
min hustrus. Bortset fra det indgyder 
den mig ikke den store frygt, for jeg har 
set den på nært hold. Faktisk har jeg det 
forholdsvis godt. Jeg har det mægtig godt 
efter omstændighederne. Jeg har det 

bare ad helvede til med de omstændig-
heder,« sagde han i portrætbogen Jesper 
Kleins liv og Lykke, der udkom for et par 
år siden.

Her kunne man også læse hans eget 
lettere kuldslåede, men typisk ramsal-
tede udlægning af hans eget karrierefor-
løb: »I de første ti år finder man på det 
hele, i de næste ti raffinerer man det, i 
de følgende ti er man en megastjerne og 
alting, i de næste ti år kan man ikke for-
stå, hvorfor der ikke er brug for en mere, 
i de sidste ti år lever man på navnet og sit 
renommé, og så er den potte ude. Så er 
det liv gået.«.

 Foto: Bax Lindhardt
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Banebrydende arkitekt

Erik Christian Sørensen blev uddan-
net på Kunstakademiets Arkitektskole, 
hvor han selv i adskillige tiår var en efter 
sigende meget skattet professor i byg-
ningskunst.

Egen tegnestue etablerede han i 1952.
Udover en række eksemplariske som-

mer-og enfamiliehuse og herunder hans 
egen, stilskabende villa i Gentofte fra 
1954 er Erik Christian Sørensen arkitek-
ten bag Vikingeskibshallen i Roskilde, 
der med sine store lyse rum baseret på 
enkle bærende konstruktioner og en 
ualmindelig vellykket anvendelse af 
beton som materiale må anses for et 
hovedværk i moderne dansk arkitektur. 
Og hermed modernismens idealer om 
fleksible bygningsværker og sammen-
hæng mellem ude-og indearealer, hvor 
store vinduespartier bidrager til hel-og 
herlighedsoplevelsen.

Københavnsk modernitet
Flere erhvervsbyggerier kan uden blusel 
fremhæves: Virum Apotek, som Erik 
Christian Sørensen tegnede sammen 
med Mogens Boertmann i begyndelsen 
af 1950erne, samt Østerport Hotel ved 
stationen af samme navn, der i mange år 
var indbegrebet af god smag og moderni-
tet i København.

Erik Christian Sørensens store indsats 
i dansk arkitektur er ikke gået ubemær-
ket hen.

Han har modtaget C. F. Hansen Me-
daillen, der er den største udmærkelse, 
Akademiet for De Skønne Kunster kan 

tildele en arkitekt, samt Træprisen, 
Nykredits Arkitekturpris og Margot og 
Thorvald Dreyers Fonds hæderspris.

En bygning til universitetet i Cam-
bridge blev i 1993 hædret som Building 
of the Year i England.

Erik Christian Sørensen blev født 28. 
november 1922 i København. Han døde 
20. august 2011 i Charlottenlund.

Af Torben Weirup

Nekrolog. Arkitekten Erik Christian Sørensen var en af det 20. århundredes 
store danske arkitekter. Han blev 88 år.

Erik Christian Sørensen var arkitekten 
bag Vikingeskibshallen i Roskilde. 

Arkivfoto: Søren Hytting

19B

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

L
B.DK/PLUS



Jazz-høvdingen

Papa Bue var en ægte livsstilsmusiker, 
som for nogle år siden betroede en 
journalist, at han faktisk havde været 
på vandvognen i 14 år. Og efter en pause 
tilføjede han: »Men så skulle jeg jo kon-
firmeres«. Næppe nogen anden dansk 
orkesterleder opnåede en så stor popu-
laritet – såvel på udebane som på hjem-
mebane – som basunisten Arne Bue 
Jensen – bedre kendt som Papa Bue. Han 
var født og opvokset på Amager, og der 
havde han fortsat sin hjemlige base. I sin 
tidlige ungdom var han beskæftiget som 
skotøjsarbejder og som sømand, men så 
fik han interesse for traditionel jazz og 
anskaffede sig en basun.

Undervisning blev det aldrig til, men 
han blev alligevel relativt hurtigt involve-
ret i jazzscenen, og i Cap Horn i Nyhavn 
dannede han i 1956 sit eget orkester, der 
først hed Papa Bue’s New Orleans Band. 
Men året efter dukkede den senere nok 
så berømte amerikanske forfatter og 
sanger Shel Silverstein op i Nyhavn, og 
det var ham, der gav Papa Bue idéen til 
navnet Viking Jazzband.

Succesen lod ikke vente på sig, og med 
pladeindspilninger, der ikke længere 
blot omfattede det gængse New Orleans-
repertoire, kom musikken ud til et meget 
stort publikum. Det gamle Olga Svend-
sen-hit, Nyboders Pris, blev nu en jazz-
standard, og i 1959 indspillede orkestret 
Bernhard Flies’ melodi fra 1796, Schlafe 
Mein Prinzchen, og den blev i vikinger-
nes version solgt i mere end en million 
eksemplarer på det europæiske marked.

Siden da turnerede Papa Bue’s Viking 
Jazzband overalt på kloden, og i forbin-

delse med jazzfestivalen i New Orleans i 
1969 fik basunisten overrakt den gamle 
jazzhovedstads gyldne nøgler.

Papa Bue glemte dog aldrig sin hjem-
mebane, og stort set alle danske klubber 
og jazzfestivaler har gennem årene haft 
glæde af »buerne«, ligesom orkestret 
jævnligt har haft stor succes med koncer-
ter i Tivoli.

For 12 år siden blev Papa Bue ramt af 
et slagtilfælde, der gjorde ham lam i den 
ene side. Men den gamle vikingehøvding 
lod sig ikke kue, og i kraft af sin jernvilje 
genvandt han førligheden og fik genop-
taget de musikalske aktiviteter, om end 
han siden foretrak at udøve sin kunst 
siddende.

Papa Bue var orkestrets sidste oprin-
delige medlem, og selv om basunspillet 
var blevet lidt skrøbeligt, var han fortsat 
jazzvikingernes rorgænger, der tilmed 
lod sin røst høre i bluesklassikeren Cor-
rine Corrina og i Leif Sylvesters Hun-
delorten. Og om sin fremskredne alder 
har han selv udtrykt: »Nu er jeg blevet så 
gammel, at jeg skal leve på minderne. Og 
nu kan jeg ikke huske en skid.«

Af Kjeld Frandsen

Nekrolog. Med Papa Bues død har den danske jazzverden mistet en af de 
største. Han blev 81 år. 

 
Arkivfoto: Bjarke Ørsted
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Vindende væsen

Ellen Winther Lembourn havde roller som 
skuespillerinde det ene øjeblik og sang 
krævende operapartier det næste. Når 
hun da ikke gjorde det hele på én gang.

Pigen med det vindende væsen og 
dansk kulturlivs mest fotogene smilehul-
ler fik sin endelige uddannelse ved Det 
Kongelige Teaters operaskole i 1957. Hun 
blev ansat straks efter og debuterede i 
opsætningen af Figaros bryllup.

De næste tre årtier arbejdede hun fast 
ved nationalscenen – mest som san-
gerinde, men med jævnlige visitter hos 
skuespillet.

Hun vandt i øvrigt også det danske 
Melodi Grand Prix i 1962 med Vuggevise 

og placerede sit fædreland på en hæderlig 
tiendeplads i det internationale.

Med i Matador
Af film medvirkede hun bl. a. i De sjove 
år, Landmandsliv, I den grønne skov, 
Midt om natten og Kun en pige, men hun 
var ikke mindst bredt kendt som Minna 
Varnæs i Matador eller som Mor Trisse i 
Jul på Slottet.

Hun var født Ellen Sørensen, men fik 
sine senere efternavne gennem ægteska-
ber med først pianist og tidligere ope-
rachef i Sydney John Winther og siden 
med forfatter og politiker Hans Jørgen 
Lembourn.

Af Søren Scauser

Nekrolog. Sangerinde og skuespiller Ellen Winther Lembourn blev 78 år.

 Arkivfoto: Bent K. Rasmussen
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Polemikeren

Der findes kritikere, hvis virke gør dem 
til legender inden for deres eget fag. 
Hansgeorg Lenz, der nu er død, 85 år 
gammel, var en af dem.

Han var født i Tyskland, men kom til 
Danmark i 1950 for at studere, inviteret 
af teologen K. E. Løgstrup. I 1953 begynd-
te han at skrive for den nu hedengangne 
avis Dagens Nyheder, i 1955 skiftede han 
til Information, hvor han arbejdede frem 
til 1994. Det var musikkritik, han skrev, 
og den var anderledes end alt andet, man 
var vant til. Polemisk og kompromisløs.

Nådesløs.
Lenz tævede løs på dansk musikliv med 
sit egenartede, knudrede sprog, og – når 
han engang imellem talte i DR – med en 
fascinerende tysk accent, som det var 
svært ikke at blive fanget af. Den store 
kunst blev altid fremhævet som mod-
stykke til den lille, og den store kunst 
ville i Lenz’ optik ikke mindst sige den 
store tyske kunst. Der var en dirigent 
som Herbert von Karajan, som Lenz altid 
vendte tilbage til som ideal.

Der var en dirigent som danske Mi-
chael Schønwandt, der måtte stå model 
til ikke så lidt.

Ligesom Carl Nielsen, i øvrigt, Dan-
marks største komponist.

Der var i Lenz’ verdensbillede meget, 
der ikke duede, måske også for meget, 
men han blev læst. Informations oplag 
steg, hver gang det var hans tur.

Bedst var han måske, når han bare 
var betaget. Så kunne han skrive og tale 

med en glød og et intellekt, så man bare 
måtte høre den indspilning, han skrev 
eller talte om. Et udvalg af hans artikler 
blev i 2002 samlet og udgivet af kollegaen 
Jakob Levinsen.

De er nok værd at genlæse.

Af Søren Kassebeer

Nekrolog. Hansgeorg Lenz accepterede ikke det middelmådige.

 Arkivfoto: Mogens Ladegaard 
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Billed-og livskunstner

Som billedkunstner var Frans Kannik 
autodidakt og debuterede på Hvidovre 
Hovedbiblioteks kunstafdeling i 1981 og 
vendte i slutningen af 1990erne tilbage til 
udgangspunktet med et 22 meter langt 
maleri opklæbet på vinduerne.

Egentlig var det tænkt som en hyldest 
til det forenede Europa, men som kunst-
neren forklarede, var det vanskeligt at 
forholde sig til landbrugskvoter, så i 
stedet skabte han en frise, hvor en række 
voksne mennesker havde det rigtig rart 
med hinanden uden smålig skelen til 
køn og seksuel præference. Endnu en 
gang var virkeligheden slået. Endnu en 
gang var skandalen i hus. Og endnu en 
gang havde Frans Kannik ramt præcist.

Erotik blev det gennemgående motiv 
og tema i hans kunst, der var ekspressiv 
og uregerlig.

Frans Kannik var en stor humorist, 
ikke blot billed- men også livskunstner – 
og det er i den grad en dameelskers ende-
ligt, vi er vidne til ved hans alt for tidlige 
død. Frans Kannik var i 1984 – sammen 
med Finn Reinbothe, Anita Jørgensen, 
Finn Naur Petersen og Mette Gitz-Jo-
hansen – medstifter af Leifsgade 22. En 
af det årtis mest fokuserede, talentfulde 
og succesrige kunstnergrupper som 
med forkærlighed udstillede i nedlagte 
industribygninger – med fornemt resul-
tat. Siden blev han et vægtigt medlem af 
Grønningen, hvor han ofte stod for en af 
de årlige udstillingers overraskelser. 

Frans Kannik er repræsenteret på flere 
af landets museer og har modtaget en 
række legater, herunder Statens Kunst-

fonds treårige stipendium. Han var en 
meget stor grafiker og bogillustrator og i 
det hele taget et menneske med appetit 
på ikke bare livet, men også en mangfol-
dighed af materialer.

I hans værk går en lige linje af konse-
kvens, men det breder sig også fantasi-
fuldt til alle sider.

Frans Kannik blev født 24. juli 1949 i 
København og døde 28. juli 2011 – ligele-
des i København.

Af Torben Weirup

Nekrolog. Maleren og grafikeren Frans Kannik blev 62 år.

 Arkivfoto: Thomas Sjørup
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Den spinkle gigant

Det er kun lidt mindre end en måned før 
hendes død, vi sidst hørte fra Amy Wi-
nehouse. Hun stod på scenen i Beograd 
foran 20.000 forventningsfulde pub-
likummer. De elskede hende fra første se-
kund, men allerede kort inde i koncerten 
begyndte de første buh-råb : Amy kunne 
ikke synge, overlod store passager af san-
gene til sit kor. Hun afbrød sange, faldt 
forkert ind i andre. Og stavrede rundt 
som en hønefuld teenager. Koncerten 
var det første stop på en sommerturné, 
der skulle ende i Bukarest 15. august. 
Amy Winehouse var kontraktligt forplig-
tet til at levere 70 minutter i den serbiske 
hovedstad. Det gjorde hun. Allerede 
dagen efter blev de to næste koncerter af-
lyst, og to dage senere blev hele turneen 
lagt ned. Den 27-årige sangerinde havde 
brug for ro og for at få styr på sit forhold 
til alkohol og narkotika.

Intet nyt om Amy Winehouse var 
således godt nyt. Som alle perioder uden 
historier om den unge, engelske kvinde 
har været især i de seneste fire år, hvor 
hendes liv og færden er blevet så veldo-
kumenteret, vendt og drejet i tabloid-
pressen og de elektroniske medier.

Fordi hun var den næste. Amy Wine-
house levede sex, drugs & rock’n’roll. Det 
dør man af, hvis man ikke er lavet af det 
stof, der på forunderlig vis stadig vandrer 
rundt og holder liv i en berømt herre ved 
navn Keith Richards.

Rullestenen har såvel som kollega 
Mick Jagger forsøgt at advare Amy Wine-

house om livet i overhalingsbanen. Hun 
lyttede, men.

Banede vejen for soul
2011 har stået i sangerinden Adeles tegn. 
Hun har toppet alverdens histlister 
og solgt millioner af eksemplarer af sit 
andet album 21. Adele er britisk, ung, 
uspoleret og begavet med en usædvanlig 
stemme. Hendes musik er pop, men den 
er gennemvædet i en em af soul. På end-
og rigtig mange måder minder dagens 
Adele om den 19-årige Amy Winehouse, 
der tog verden med storm i 2003 med 
debutalbummet Frank. Selv Adeles lidt 
korpulente statur minder om en teen-
age-udgave af Amy Winehouse. Hvilket 
man glemmer alt for let efter i årevis at 
have set billeder af en afmagret, næsten 
anorektisk Amy i kompromitterende 
situationer med halvfyldte sjusglas og 
crackpiber.

Amy Winehouse banede vejen for 
Adele. Som hun gjorde det for et væld af 
andre succesfulde samtidige. Amy fik 
verden til at genopdage soulmusikken, 
ja, ikke bare det, hun gav den med album 
nummer to, det hjerteskærende Back To 
Black ( 2006), et helt nyt udtryk. Næsten 
tragikomisk blev det sangen Rehab fra 
samme album, der gjorde Amy Wine-
house til hvermandseje med 13 millioner 
solgte album til følge.

»They tried to make me go to rehab 
but I said no no no/ Yes I’ve been black 
but when I come back you’ll know know 

Af Thomas Søie Hansen

Nekrolog. Klub 27 har med Amy Winehouses død desværre fået et nyt  
medlem. Og vi har mistet det nye årtusindes mest interessante og talent-
fulde sangerinde.
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know/ I ain’t got the time and if my 
daddy thinks I’m fine/ He’s tried to make 
med go to rehab but I won’t go go go«.

Sådan lyder det omkvæd, de mest 
berømte linjer, som Amy Winehouse 
efterlader sig. I skrivende stund var det 
en ulykkelig og bundærlig selvbiografisk 
sang om kærlighed.

Om hendes forhold til Brad Fiedler-
Civil, som hun senere endte med at blive 
gift med i 2007 og skilt fra to turbulente 
år senere. Det er en fantastisk tekst, selv 
om den omhandler noget så banalt som 
at fylde glasset for at lette smerten fra 
et blødende hjerte: »The man said why 
do you think you’re here/ I said I got no 
idea/ I’m gonna, I’m gonna lose my baby/ 
so I always keep a bottle near/ He sad 
I just think you’re depressed/ this me, 
yeah baby, and the rest«.

Og videre hedder det: »I don’t ever 
wanna drink again/ I just ohh I need a 
friend/ I’m not gonna spend ten weeks/ 
have everyone think I’m on the mend/ 

It’s not just my pride/ It’s just ’ til these 
tears have dried«. Sunget med Amy Wi-
nehouses helt store kendemærke, denne 
helt utrolige stemme. Som ingen anden 
præget af troværdighed, af et dunkelt 
nærvær.

Skødesløst fraseret og sendt i vej med 
en jazzsangerindes elegance, nærmest 
poetisk i sin melodik og så ubetinget et 
udtryk af ren følelse.

Droppede ud af skolen
Kort fortalt rummer hendes vokal alt 
det, der gør modløsheden over hendes 
død så enorm. Sådan som ældre gene-
rationer må have følt det, da andre af de 
store sangerinder som Billie Holiday og 
Janis Joplin tog herfra alt for tidligt og alt 
for brugte af det svære liv.

Det var ikke overraskende, da de bri-
tiske myndigheder fortalte offentlighe-
den, at de havde fundet Amy Winehouse 
livløs i hendes hus i Londonbydelen 
Camden. Set fra sidelinjen havde hun 

 Foto: Alessia Pierdomenico/Reuters
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alt: talent, økonomisk frihed, ubetinget 
velvilje fra samarbejdspartnere, opbak-
ning fra familie og venner. Muligheder 
hele vejen rundt. Det er tragisk, sørgeligt. 
Menneskeligt.

Historien om den utilpassede teen-
ager, der droppede ud af skoler begavet 
med et talent, der allerede påkaldte sig 
opmærksomhed i 14-års alderen og 
endte med at give verden to af de bedste 
album i et årti i musikalsk vildrede og 
inspirere så mange, forekommer på alle 
måder alt for kort.

Vi ville alle sammen have elsket at 
have hørt mere til den Amy Winehouse, 
der sang You Know I’m No Good, In My 
Bed, Tears Dry On Their Own, og  Love 
Is A Losing Game. Hvem der kan holde 
tårerne tilbage under den akustiske 
demoversion af sidstnævnte – slå den 
op på Youtube. Dette for blot at nævne 
nogle få og helt uforglemmelige minutter 
i hendes selskab.

Sangerinden Amy Winehouse er 
fortid. Herfra tager myten over. Som sin 
generations ubestridt mest interessante 
og talentfulde sangerinde skriver hun 
sig helt naturligt ind i den såkaldte »Klub 
27«, som refererer til andre af musikkens 
helt store, der tog herfra blot 27 år unge.

Jimi Hendrix, Jim Morrison, førnævnte 
Janis Joplin, Nirvanas Kurt Cobain. Der er 
flere endnu. De er blevet større, som tiden 
går. Og flere vil komme til. Sarte kunst-
nersjæle vil bukke under for et uhyrligt 
pres fra medier, pladeselskaber, manage-
ment og for din og min nyfigenhed. Vi er 
med fra vugge til grav. På Twitter, Face-
book, TV og tryk. Det er lige så ulækkert, 
som det er fascinerende.

Amy Winehouse efterlader sig en 
række demoindspilninger, som hidtil 
ikke har været gode nok til at blive udgi-
vet. Forhåbentlig vil hendes musikalske 
bagmænd være varsomme med at give 
dem fri.

faKta

Amy Winehouse

 H Født i 
Enfield, 
England, 14. 
september 
1983. Død i 
London 23. 
Juli 2011.

 H Mor far-
maceut, far 
taxichauffør.

 H Opvokset 
i Southgate, 
London.

 H Flere af hendes familiemedlemmer 
på moderens side var jazzmusikere.

 H Har været udråbt til muse for desig-
neren Karl Lagerfeld. Anholdt adskillige 
gange for narkobesiddelse og vold.

 H Har lidt af anoreksi, lungeemfysem 
og selvdestruktivitet med narkotika, 
crack og heroin. Har tillige skåret i sig 
selv.

aLBUmUDgiveLSer:

 H Frank (2003). Tre millioner solgte ek-
semplarer. 

 H Back To Black ( 2006). 13 millioner 
solgte eksemplarer. 

 H Vandt to Brit Awards, deriblandt 
som årets britiske sangerinde i 2007, 
seks MTV Awards og fem amerikanske 
Grammy-statuetter for Back To Black.

 H I efteråret udkom en duet med 
croonerlegenden Tony Bennett, efter 
sigende optaget på en af Amys fine 
dage.

Foto: Frantzesco 
Kagaris/EPA
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Kæmpe interessefelt

Det er et af de store træer i skoven, der 
nu er faldet. Bent Petersen var et varmt, 
entusiastisk, positivt og engageret men-
neske, der brugte sit liv på at formidle 
billedkunst.

Han var manden bag forlaget North og 
kunsttidsskriftet North Art Magazine, 
som siden 1970ernes midte har stået for 
en lang og imponerende række mono-
grafier og andre udgivelser.

North blev til i frustration over, hvad 
Bent Petersen opfattede som den mang-
lende interesse for det nye, der prægede 
tidens danske dagbladskritik, og talrige 
kunstnere – ingen nævnt, ingen glemt 
– som senere er blevet endog meget 
kendte, blev først formidlet herhjemme 
og blandt tidsskriftets udenlandske 
abonnenter gennem Bent Petersens 
udgivelser.

Bent Bjørnholt Petersen læste op-
rindelig kemi, fysik og matematik ved 
Københavns Universitet for siden at 
skifte til psykologi og endelig tage en 
seminarieuddannelse, som førte til en 
tiårig lærergerning, inden kunstinteres-
sen blev fuldtidsbeskæftigelsen. Udover 
at udgive bøger og tidsskriftet har det 
blandt adskilligt andet resulteret i, at 
Bent Petersen har været ene-eller medar-
rangør af talrige udstillinger, at han har 
skrevet endnu flere tekster og holdt fore-
drag om kunst og kunstnere, og at han 
i 1990erne oprettede et udstillingssted i 
København.

Bent Petersen – blandt venner Benny 
Bomstærk – var et af disse mennesker, 
som naturligt interesserede sig for en 
bred vifte af kunstarterne. Kunstinteres-
sen, som opstod i 1960erne som følge af 

en oprigtig 
undren over 
mærkvær-
dighederne i 
tidens bil-
ledsprog, 
fik siden 
følgeskab af 
musikken, 
først den 
klassiske, så 
jazzen, så den 
avancerede 
klassiske og 
siden rocken, 
af ballet, af fi-
losofi, littera-
tur, tegnese-
rier– og han havde noteret i sine logbøger 
fra rejsen gennem livet, at han nåede at 
se langt over 10.000 film. Et antal der får 
selv garvede filmanmeldere til at lette på 
hatten. Han har taget ca. 120.000 billeder 
af kunstværker, hvoraf de 80.000 i dag 
tilhører Kunstakademiets bibliotek, og 
han har samlet på kunst, som han siden 
– for at skaffe penge til sit forlag – har 
solgt på tidspunkter, da selv museerne 
blev opmærksomme på kvaliteterne i 
1970er-avantgarden.

Blandt flere anerkendelser for den 
enorme – og idealistiske – indsats kan 
fremhæves Danske Kunstkritikeres Hæ-
derspris. Bent Petersen efterlader sig sin 
noget yngre hustru, Yvonne Hansen, der 
fortsætter arbejdet med at udgive tids-
skriftet og drive forlaget.

Bent Petersen blev født 26. januar 1939 
i København. Han døde 12. juli 2011 lige-
ledes i København.

Af Torben Weirup

Nekrolog. Forlæggeren, forfatteren og kunstsamleren Bent Petersen blev 72 år.

Bent Petersen fik  
garvede filmkritikere  
til at lette på hatten.  
Arkivfoto: Morten Juhl
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Stor, vidende og visionær

Med tidl. amtsborgmester, gårdejer 
Kresten Philipsens død, 66 år, har den 
indenrigspolitiske verden mistet en af 
sine markante skikkelser.

Fra sit sønderjyske udgangspunkt, 
hvor han om nogen var hertugen, skabte 
han i to årtier respekt blandt kolleger fra 
alle partier – og i det sydlige naboland – 
når han med sit karske sprog fægtede for 
det samlede regionale Danmarks udvik-
ling.

Stor, vidende og visionær – og med 
synlig anseelse hos skiftende finansmi-
nistre, der sad på kassen.

Og han var før nogen anden i front 
med privathospitaler og regional udvik-
ling via centre i udlandet.

Men i sit eget Venstre opfattedes han 
som partiets enfant terrible – og meldte 
sig i øvrigt ud som protest mod kommu-
nalreformen og topstyringen.

Det var opsigtsvækkende, for han var 
som søn af arbejds- og boligminister 
Johan Philipsen (V) nærmest født ind i 
partiet. Han nåede dog i al stilfærdighed 
at melde sig ind igen, så han døde som 
venstremand.

Kresten Philipsen ofrede i 2000 poli-
tikken på kærlighedens alter, da han og 
amtets psykiatridirektør forelskede sig i 
hinanden – og så måtte en af dem jo gå. 
Det gjorde Kresten og giftede sig med 
sin Agnete, der skiftede Iversen ud med 
Philipsen.

Da han forlod den magtfulde for-
mandspost i Amtsrådsforeningen, 
udvikledes karrieren i det sidste årti til 
mange bestyrelses-og formandsposter, 

bl. a. for Elsam og Sydbank, hvis position 
som landets fjerdestørste han cemente-
rede senest med optagelsen af Trelleborg 
Bank.

Han nåede at aflevere de fleste for-
mandskasketter i god ro og orden.

Bortset fra en murren fra elforbrugere, 
der ikke ville se den fælles formue blive 
pløjet ned med fiberkabler til bred-
båndsnet.

Kresten Philipsen var kendt som den 
evigt piberygende, 50 gram Dark Twist 
om dagen, også i kongefamiliens hyp-
pige nærvær i det sønderjyske.

Men han var samtidig den glade dreng, 
der elskede vildsvinejagterne i Polen, og 
den stovte bonde, der opdrættede 8.000 
svin om året på den fædrene gård, Lund-
toftbjerg syd for Aabenraa. Her tilbragte 
han den sidste tid med en uhelbredelig 
cancer.

Kresten Philipsen fødtes 29. juni 1945 
og døde 13. juli 2011.

Af Erik Randel

Den sønderjyske hertug Kresten Philipsen ( V) var respekteret i alle partier, 
nok mindst i sit eget.

 Arkivfoto: Palle Hedemann
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Uglen er fløjet  
til himmels

Socialdemokraten Erling Olsen nåede 
gennem et langt liv at bestride en så lang 
række af tunge offentlige embeder, at 
man skulle tro, han havde brugt et kvart 
liv på karriereplanlægning. 

Men det havde uglen Olsen ikke. Han 
var bare lynende hurtig i hovedet og 
overkom det hele uden nogensinde at 
miste sit legende og vindende væsen 
undervejs.

Han nåede både at blive en højtagtet 
professor i økonomisk videnskab. Han 
blev den første rektor på Roskilde Uni-
versitetscenter, hvor han kæmpede en 
stenhård kamp med tidens stedlige yder-
ligtgående venstrefløjsgrupperinger.

Men det er formentlig som boligmini-
ster og ikke mindst som justitsminister 
og senere formand for Folketinget, at 
den brede offentlighed vil huske Erling 
Olsen.

Hovedet og tungen
På sin rejse gennem de mange poster 
kom han ofte på tværs og ragede uklar 
med sine omgivelser, men på grund af 
sit hurtige hoved og finurlige tunge slap 
han på forunderlig vis altid fra det og 
blev tilgivet. Man kunne ikke være sur på 
Erling Olsen.

Mest kendt er nok Mefisto-sagen, hvor 
han til stor irritation for daværende 
statsminister Anker Jørgensen i en 
periode i startfirserne optrådte under sy-
nonymet Mefisto i Ekstra Bladets spalter. 
Her udleverede han afslørende detaljer 

fra de inderste cirkler, og blev opdaget, 
men tilgivet. Selv har han efterfølgende 
sagt, at han efter egen opfattelse burde 
være blevet fyret.

Fodnoteperioden
Erling Olsen vil utvivlsomt blive husket 
som en af de senere årtiers markante 
politiske skikkelser. Han spillede en 
toneangivende rolle i dansk politik fra 
1970erne til 1990erne, hvor det danske 
velfærdssamfund, som vi kender det, 
blev formet. Men han markerede sig også 
på andre felter.

I 1980erne var han f.eks. modstander 
af Socialdemokratiets omdiskuterede 
rolle under fodnoteperioden. Men rol-
len som folkekær politiker kom især til 
Erling Olsen, da han på en lun og under-
spillet måde forvaltede det efter Tamil-
sagen politisk og administrativt mar-
trede justitsministerium kort efter Poul 
Nyrup Rasmussens magtovertagelse i 
1993. 

Og senere ikke mindst i rollen som Fol-
ketingets formand fra 1994-98, hvor den 
særlige Olsen-plan sikrede betydelige 
ekstra ressourcer til partisekretariater-
nes mandskabsmæssige muskler.

Helle Thorning-Schmidt hæfter sig 
først og fremmest ved Erling Olsens ind-
sats i velfærdssystemets maskinrum.

»Gennem flere årtier var han en af de 
bærende personer i udviklingen af det 
moderne Danmark. Både som politiker 
og som akademiker var han med til at 

Af Kristian Klarskov og Chris Kjær Jessen

Nekrolog. Den socialdemokratiske politiker og tidligere formand for  
Folketinget, Erling Olsen, blev 84 år.
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skabe velfærdssamfundet. Han var en af 
de personer, som bandt det gamle sam-
men med det moderne. Hans oplevelser 
under Anden Verdenskrig prægede hans 
sikre sans for ret og uret og hans overbe-
visning om de muligheder, vi har i Dan-
mark,« udtaler Helle Thorning-Schmidt i 
en skriftlig kommentar.

Hun opholder sig samtidig ved den 
særlige olsenske humor.

»Erling vil først og fremmest blive 
husket for sit elskelige lune, store vid og 
gavmilde humør. Man kunne snildt være 
uenig med Erling, men man kunne gan-
ske enkelt ikke være sur på ham.

Og det var ikke tilfældigt, at da han som 
justitsminister blev spurgt, om han var 
høg eller due, svarede, at han var en ugle. 
Sådan var han. Klog, besindig og fuld af 
lune,« udtaler Helle Thorning-Schmidt.

30B

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

L
B.DK/PLUS



Farvel til den  
distræte detektiv

Den amerikanske skuespiller Peter Falk, 
der vandt fire Emmyer for sin meget 
elskede rolle som den distræte, men al-
ligevel knivskarpe detektiv Columbo, er 
død 83 år gammel. Ifølge familien døde 
han fredeligt i sit hjem i Beverly Hills 23. 
juni.

Peter Falk blev født 16. september 1927 
i Brooklyn i New York, en by som han på 
mange måde inkarnerede som skuespil-
ler med sin særegne accent.

Han optrådte i adskillige film og 
TV-roller, var nomineret til en Oscar to 
gange ( i 1960 og i 1961) og vandt Emmy 
Award fem gange ( fire for Columbo) og 
Golden Globe prisen én gang. 

I 1968 trådte han for første gang ind i 
sin kendteste rolle, i en halvfems minut-
ters TV-film om den højtuddannede, 
men afslappede detektiv.

Lavet over 42 år
Detektiv-serien blev sendt fra den ame-
rikanske TV-station NBC 1971-78, tog 
derefter en fem år pause og vendte lejlig-
hedsvis tilbage på konkurrenten ABC fra 
1983 til 2003.

Peter Falk var søn af Michael Peter 
Falk, der ejede et renseri i New York og 
var af polsk afstamning, mens hans mor 
var russisk. 

Peter Falks højre øje blev bortopereret, 
da han var tre på grund af en ondartet 
tumor, og han gik fra da af med et glas-

øje, der senere blev en del af hans image 
som stjerne.

Hans første sceneoptræden var i en 
alder af 12 år i musicalen The Pirates of 
Penzance mens han var på sommerlejr.

Han forsøgte at melde sig til hæren i 
slutningen af Anden Verdenskrig men 
blev afvist på grund af glasøjet, i stedet 
blev han optaget i marinen og gjorde 
tjeneste som kok.

Fra universitetet til scenen
Han fik en mastergrad i offentlig forvalt-
ning på Syracuse University i 1953, men 
interesserede sig ikke for de jobmulighe-
der, uddannelsen kunne give ham. I ste-
det blev han medlem af en teatergruppe 
kaldet Mark Twain Masquers, hvor han 
optrådte i stykker som The Caine Mu-
tiny, The Crucible, og The Country Girl. 
Peter Falks første større rolle var i en off-
Broadway produktion af Molières Don 
Juan, derefter i The Iceman Cometh sam-
men med blandt andre Jason Robards.

I flere af sine første film spiller han 
gangster, og han blev nomineret til en 
Oscar for sin præstation som gangster 
i Murder, Inc. Alligevel frarådede hans 
agent ham at satse på en filmkarriere på 
grund glasøjet.

I 1960erne havde Peter Falk hoved-
sagelig små filmroller, men fik en af de 
større roller i den populære komedie fra 
1963: Its a Mad, Mad, Mad, Mad World. 

Af Kristian Lindberg

Nekrolog. Peter Falk gjorde rollen som politimanden Columbo  
verdenskendt.
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Rollen som Columbo beskrev Peter Falk 
som en omvendt Sherlock Holmes: Kort, 
cigarrygende og distræt. Den gjorde ham 
verdenskendt, og uanset hvor han var, 
blev han efterfølgende genkendt som 
Columbo. Ved siden af TV-serien pas-

sede han dog også en succesfuld karriere 
som skuespiller i kunstneriske film, ikke 
mindst i instruktøren John Cassavetes’ 
film.

Peter Falk led siden 2008 lidt af Alzhei-
mers sygdom og demens.

 Arkivfoto: Universal Pictures/Reuters
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»Den største tennisspiller«

»Den største tennisspiller, vi nogensinde 
har haft i Danmark.« Tennistræner 
Michael Mortensen er ikke i tvivl. Kurt 
Nielsen, som døde 11. juni i en alder af 80, 
var den største og første danske, interna-
tionale tennisstjerne, han banede vejen 
for en Caroline Wozniacki og var en 
respekteret og elsket mand i alverdens 
tennisturneringer, hvor han efter sin 
aktive karriere var supervisor.

Kurt Nielsens præstationer som aktiv 
tennisspiller var da også ganske opsigts-
vækkende.

To gange, i 1953 og 1955, nåede han 
single-finalen i Wimbledon, men dan-
skeren tabte begge gange. Begge gange 
nåede han finalerne i London som 
useedet, en rekord, der stadig står.

Det samme gør rekorden som den 
eneste dansker, der har vundet en Grand 
Slam. Det gjorde Kurt Nielsen i 1957, da 
han vandt US Open i mix-double med 
makkeren Althea Gibson.

Kurt Nielsens bold-intelligens kom 
ikke fra fremmede. Hans far Vilhelm 
var angriber for KB og fik én kamp på 
fodboldlandsholdet, og som barn i 1930’ 
ernes Hellerup blev Kurt Nielsen pa-
cet frem af faderen mod en karriere på 
tennisbanen. Kort efter 2. verdenskrig 
var han i en alder af 17 år blevet landets 
bedste tennisspiller.

I alt vandt han 49 danske mesterskaber.

Gennembrud i Wimbledon
Hans internationale gennembrud kom 
i 1947, da han vandt drengenes finale i 
Wimbledon, mens han året efter vandt 
drengenes French Open-finale. Hans 

styrke var hans fysiske styrke, den hårde 
serv og konsekvent flugtspil.

»Han var ikke kun Danmarks bedste, 
men en af verdens bedste spillere. Og 
folk husker ham den dag i dag. Når jeg 
er ude til turneringer, er der mange, der 
kommer hen og spørger til Kurt. Han var 
og er utrolig vellidt. Så sent som i French 
Open i år, blev jeg spurgt til ham,« siger 
Michael Mortensen, der har haft Kurt 
Nielsen som træner på ungdomslands-
holdet og har kommenteret med ham.

»Han var virkelig god til at lære fra sig, 
og for mig gjaldt det bare om at suge til 
mig. Jeg ved fra andre, der har haft ham 
som træner eller som supervisor, at de 
har været glade for hans måde at lære 
fra sig på. Mange vil savne ham rigtigt 
meget.« I de seneste år kunne Kurt Niel-
sen følge sit barnebarn Frederik Løchtes 
tenniskarriere, og desuden glædede han 
sig over Wozniacki. »Caroline er en pryd 
for tennissporten. Altid sød og venlig. 
Og så er hun en fremragende spiller med 
en baghånd i verdensklasse,« som Kurt 
Nielsen har sagt om sin danske afløser 
på den internationnale tennisscene.

Af Aleksandar Josevski

Nekrolog. Tennislegenden Kurt Nielsen blev 80 år gammel.

 Arkivfoto: Scanpix
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Livet efter Buchenwald

Jorge Semprún Maura var spansk, men 
levede det meste af sit liv i Frankrig. Han 
havde en stor litterær produktion, men 
det var ikke mindst hans erindringer om 
sit liv i en tysk KZ-lejr, der gjorde ham 
internationalt kendt. 

Under den tyske besættelse af Frank-
rig havde Semprún tilsluttet sig friheds-
kæmperne og blev i 1942 rekrutteret til 
kommunistpartiet.

I 1943 blev han arresteret af tyskerne 
og deporteret til Buchenwald KZ-lejr. 
Det var dette ophold mere end noget 
andet, der gav ham stoffet til sine ro-
maner, der ofte springer i tid og sted. 
Hans første roman Den store rejse ( 1963) 
fortæller i fiktionsform om hans depor-
tation til Buchenwald. I 1977 kom hans 
selvbiografi, som vandt en lang række 
europæiske litterære priser. Hans Hvil-
ken smuk dag er en roman fra 1980, der 
igen kredser om lejropholdet. Det er en 
nøje beskrivelse af en fanges dag og kan 
minde om En dag i Ivan Denisovitjs liv af 
Aleksander Solsjenitsyn.

Flere af Semprúns bøger blev oversat 
til dansk.

Hans romaner handler om meget kon-
krete oplevelser, men de har et dybere 
niveau om vor hukommelse og erindring 
og vor oplevelse af historien set retro-
spektivt.

Oprindeligt var Semprún kommunist, 
og under Franco-tiden var han dybt 
engageret i det kommunistiske partis ak-
tiviteter. Men i 1964 blev han ekskluderet 
af partiet og blev i stadig højere grad 
involveret i afdækningen af kommunis-
mens misgerninger.

Han skrev manuskriptet til Costa-
Gavras’ film Z (1969), der handler om 
et politisk mord i Grækenland under 
juntaen. Filmen med Yves Montand i 
hovedrollen vakte stor politisk opmærk-
somhed, fordi Grækenland ved filmens 
udsendelse stadig var regeret af militæ-
ret. Filmen vandt en Oscar for bedste 
udenlandske film.

Og han stod også bag manuskriptet til 
Costa-Gavras næste film Tilståelsen fra 
1970.

Filmen skildrer den kommunistiske 
undertrykkelse i Østeuropa. Atter spil-
lede Montand hovedrollen, og den var 
baseret på de virkelige hændelser i Tjek-
koslovakiet under den såkaldte Slansky-
proces, hvor en lang række partimed-
lemmer, der næsten alle var jøder, stod 
anklaget for afvigelser fra den kommuni-
stiske partilinje.
Fra 1988 til 1991 var Jorge Semprún 
spansk kulturminister, men han levede 
de sidste år af sit liv i Frankrig og var dybt 
involveret i en lang række kulturelle 
aktiviteter, herunder i juryen for Cannes-
filmfestivalen.

Af Bent Blüdnikow

Nekrolog. Den spanske forfatter og politiker Jorge Semprún Maura blev 87 år.

 Foto: Miguel Medina/afp
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Den tyske playboy

Tysklands mest kendte playboy, Günter 
Sachs, der tidligere var gift med skuespil-
lerinden Brigitte Bardot, er død, 78 år.

Han var født ind i det tyske borger-
skab, faderen var maskinfabrikant, tip-
oldefaderen Adam Opel, der grundlagde 
automobilimperiet af samme navn. 

Günther Sachs gjorde tidligt opmærk-
som på sig selv. Som 14-årig vandt han 
over en kostskolelærer i simultanskak. 
Senere læste han matematik og øko-
nomi, gennemførte en bankuddannelse 
og opnåede et diplom som tolk i fransk. 
Han var også i lære som finmekaniker, 
hvilket var nyttigt, da han senere, sam-
men med en bror, arbejdede i familiefir-
maet.

Men det var som damernes ven, han 
gjorde karriere i offentligheden. Hans 
første store erobring, der fyldte i den 
kulørte presse, var Irans eks-kejserinde 
Soraya 1962. Han blev gift med Bardot 
1966, ægteskabet kæntrede efter tre år, 
men ingen af dem afslørede grunden.

Kort efter skilsmissen giftede han sig 
med den svenske fotomodel Mirja Lars-
son og sammen fik de to sønner. Med 
sin første kone, der døde i 1958 ved en 
narkosefejl, havde han også en søn.

Livet blev en kunstform
Han står som en af opdagerne af St. Tropez 
som samlingsplads for det europæiske 
jetset, men havde også talent som fotograf 
og filminstruktør. Han modtog førstepri-
sen for en vintersportsfilm af Den Interna-
tionale Olympiske Komité 1970. 

De senere år var der stille om Günter 
Sachs, der, som det hedder i en tysk ne-
krolog, udviklede livet til en kunstform. I 
weekenden døde han i sin bolig i Gstaad 
i Schweiz, han skød sig selv – ligesom 
faderen, der havde været medlem af nazi-
partiet og SS, i sin tid gjorde.

Af Michael Kuttner

Nekrolog. Günter Sachs, der engang var gift med Brigitte Bardot, er død, 78 år. 
Han tog sit eget liv.

Günter Sachs var damernes ven. 
Her ses han med Brigitte Bardot  
efter parrets bryllup i Las Vegas. 
 Arkivfoto: Scanpix
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Flådens store  
rorgænger fra borde

Med viceadmiral Knud Borcks død, 70 
år, har dansk forsvar mistet et af sine helt 
store profiler, som skabte respekt om sin 
gerning til søs og til lands. Såvel i de mili-
tære systemer som i de civile, han viede 
sine kræfter til i sine ti sidste leveår som 
direktør for Farvandsvæsnet og menig-
hedsrådsformand for Holmens Kirke.

Knud Borck var i sine aktive år i uni-
form indbegrebet af en vejrbidt, dansk sø-
officer; høj, rank, beslutsom, bredbringet, 
med grånende fuldskæg, dyb basstemme, 
humoristisk glimt i øjnene og med inspi-
rerende kraft til sine omgivelser.

Og han prøvede det meste, mens 
han passede på os i koldkrigsårene, fra 
skibschef på de mindste orlogsfartøjer 
til de største, fregatterne Herluf Trolle og 
Esbern Snare, og han tumlede med is-
skosser og storm i grønlandske farvande. 
Han var således en erfaren chef for SOK, 
Admiral Danish Fleet, som det hedder på 
natosk, der fra bunkeren i Aarhus leder 
flåden i fredstid, redder folk i havsnød og 
styrer i krig.

Sidstnævnte oplevede han, da han på 
Folketingets bud sendte korvetten Olfert 
Fischer på den historiske færd sydpå med 
skarpe opgaver i varme farvande under 
Golf-konflikten.

Som viceadmiral nåede Knud Borck 
toppen som chef for NATOs enhedskom-
mando i Karup. Da viceadmiralen gik 
fra borde som 60-årig, fik han igen hyre 
med chefansvar. I direktørstolen i Far-

vandsvæsnet 
ledede han med 
karismatisk 
personkontakt 
de 1.000 med-
arbejdere på 
flere hundrede 
positioner i 
Danmark og i 
Nordatlanten.

Arbejdet som 
formand for 
menighedsrå-
det ved Holmens 
Kirke blev mere 
krigerisk end ventet. Kirken skulle have 
et sognehus til den praktiske hverdags 
sysler. Projektet blev godkendt af alle 
relevante myndigheder, men en kirkelig 
debat satte en stopper for det.

I de senere år måtte tempoet sættes 
lidt ned på grund af sygdom, men Borck 
Fastholdt til det sidste sin ideelle for-
mandspost for Stiftelsen Georg Stages 
Minde, rederiet for skoleskibet Georg 
Stage, den tremastede fuldrigger, hvor 
danske søfartselever i tusindtal er ud-
dannet i et trekvart århundrede.

Begravelsen i Holmens Kirke, hvor 
Knud Borck var viet til sin Kirsten for 47 
år siden, blev forestået af Københavns 
biskop Peter Skov-Jakobsen, selv tidligere 
orlogspræst i Holmens, og med en fyldt 
kirke af officielle repræsentanter venner, 
kolleger og familien.

Af Erik Randel

Nekrolog. mange var med i Holmens Kirke, da dens mangeårige  
beskytter, viceadmiral Knud Borck, blev bisat efter et langt liv til søs.

Arkivfoto:  
Poul Petersen
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Ordet var frit

Da rubrikken Groft sagt for en halv snes 
år siden holdt sit indtog i Berlingskes 
spalter, var Egon Balsby med på holdet, 
og få dage før hans død kunne man læse 
hans sidste skarpe kommentarer til livet 
i den danske andedam. 

For det var sådan, Balsby så på de små 
og store begivenheder, der fandt vej til 
de trykte og elektroniske medier. Og 
han var uden nåde, når han med sin pen 
skar igennem den selvoptagethed, han 
fra sine udkigspunkter i Asien og Afrika 
opfattede som en national karakterbrist.

Selv var han aldeles usnobbet. Social 
status og fornemme titler kunne ikke 
benove ham, og Egon Balsby var i højere 
grad til de små listige steder end de bonede 
gulve. Qua sit professionelle virke kendte 
han til begge dele, for som journalist nå-
ede han i enhver henseende vidt omkring. 

Han havde en umættelig appetit på 
livet, og ustandselig var han på farten. 
Altid parat til at prøve noget nyt og spæn-
dende, hvis en mulighed viste sig.

Da han havde lært det journalistiske 
håndværks grundprincipper på Dagbla-
det i Ringsted, var der en plads til ham 
som redaktionssekretær på Berlingske 
Tidende, og her viste han både mod og 
evne til at prioritere stoffet og tage de 
daglige kampe med de skrivende journa-
lister på den ene side og chefredaktionen 
på den anden. I en lang årrække var han 
formand for Berlingske Medarbejderfor-
ening, og i rollen som talsmand for jour-
nalisterne var han respekteret som en 
overordentlig loyal forhandlingspartner 
over for virksomhedens ledelse. For selv 
om det ikke var et fremtrædende træk i 

hans natur, 
kunne han 
være diplo-
matisk, når 
situationen 
krævede 
det. 

Da Week-
endavisen 
havde 
behov for 
en medar-
bejder til 
at skrive 
reportager 
og kom-
mentarer 
om medieforhold, var det oplagt at vælge 
Balsby, som både havde lyst og forudsæt-
ninger til at fordybe sig i emnet.

Hans store indsigt i presseforhold fik 
både læserne af Jyllands-Posten og DRs 
lyttere og seere i nogle år glæde af, før 
han vendte tilbage til Pilestræde som 
klummeskribent og som en af de grove 
mænd på debatsiderne.

Det er karakteristisk for hans vidt-
spændende interesser, at han for en 
halv snes år siden både skrev en bio-
grafi sammen med fodboldikonet Peter 
Schmeichel og en bog om billedkunstne-
ren og gøgleren Leif Sylvester Petersen.

Egon Balsby flyttede til Singapore i 
2005, og for et par år siden slog han sig 
ned i Kenya. Han døde efter kort tids syg-
dom på Aga Khan Hospitalet i Mombasa, 
hvor han efterlader sig hustruen Beatrice. 
Egon Balsby blev født 16. juni 1950, han 
døde 26. april 2011.

Af Jørgen Larsen

Nekrolog. En markant røst fra Groft sagt er forstummet. Egon Balsby blev 
knap 61 år.

 Arkivfoto: Christian Als
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Røsten der omfavnede

Danmarks ungdom vil aldrig glemme 
den. Stemmen. Den havde den dér sær-
lige, runde klang, der fra æteren ramte 
én som en varm, forstående omfavnelse 
midt i kærestesorgerne, familieproble-
merne eller bare teenagetilværelsens 
smertelige uforståelighed.

Tine Bryld var mest af alt en særlig røst. 
En ven, man troligt lyttede til i radiopro-
grammet Tværs, hvor hun i 36 år rådgav 
om alt fra sex til jalousiproblemer.

Uanset emnet var opgaven altid den 
samme: At trøste og hjælpe de frustre-
rede unge.

Nu er forfatteren, socialrådgiveren og 
radioværten Tine Bryld død. Hun sov 
ind natten mellem 20. og 21. april efter 
længere tids sygdom forårsaget af en 
hjerneblødning.

Hun blev 71 år.
Oprindeligt var hun uddannet social-

rådgiver efter råd fra sin mor og be-
gyndte sit virke i Mødrehjælpen tilbage i 
1968. I 1969 blev hun leder af dagcentret 
for unge stofmisbrugere på Nørrebro, og 
i 1972 rykkede hun til Christiania som 
omvandrende socialrådgiver. Samme år 
blev den første udsendelse af Tværs bragt 
i ungdomsprogrammet P4 på P1.

Hun fik også lov til at bestyre en brev-
kasse i Alt for Damerne, men ungdom-
men trak i hende, og hun debuterede 
som forfatter med en slags opslagsbog 
om de emner, hun behandlede i radioen.

Langtfra perfekt
Det var dog især romanerne om parret 
Liv og Alexander, der gjorde hende til en 

kendt generationsstemme endnu en 
gang.

Tine Bryld kom til verden i en sam-
menbragt familie i 1939 med seks ældre 
halvsøskende, hvoraf den yngste var 12 
år ældre end hun. 

Dengang følte hun sig anderledes end 
sine jævnaldrende, fordi forældrene var 
blevet skilt. Denne forståelse for det at 
skille sig ud fra mængden bragte hun 
med sig i arbejdet. 

Af Nathalie Ostrynski

Nekrolog. I 36 år rådgav Tine Bryld unge om alt mellem himmel og jord i 
radioprogrammet Tværs.

 H Uddannet socialrådgiver 1967-2009 

 H Brevkasse i Alt for Damerne 1972-
2008 

 H Rådgivningsprogrammet Tværs i 
DR.

 H Forfatter til bl. a. ungdomsbøgerne 
om Liv og Alexander.

 H Modtog blandt andet Publicistprisen 
1986, Martin Andersen Nexøprisen 
1998, Kulturmini steriets faglitterære 
pris 2005 og Peter Sabroeprisen 2007.

 H Var gift to gange: Først med histori-
keren Claus Bryld, dernæst med arki-
tekten Arne Gaardmand, der døde i 
2008.

fakta

Tine Bryld
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Hendes egen tilværelse var heller ikke 
knastfri.

»Folk tror altid, at rådgivere er perfekte 
mennesker. Men det kan man mildest 
talt ikke sige om mig,« tilstod hun i et 
interview i forbindelse med udgivelsen 
af portrætbogen om hende.

I den fortalte Tine Bryld om ensomhe-
den i det pæne barndomshjem på Frede-
riksberg med kærlige, men også stærkt 
selvoptagede forældre. Om et ungdoms-
liv med mange kærester. Og om at for-
lade sin første mand, historikeren Claus 
Bryld, som hun havde to børn med, 
på grund af en stormende forelskelse i 
arkitekten Arne Gaardmand. De levede 
sammen til hans død.

I de senere år var Tine Bryld en ivrig 

del af de socialpolitiske debatter.
De unge grønlændere stod især hendes 

hjerte nær. Først kom bogen om de grøn-
lændere, der sidder i det lukkede fængsel 
Herstedvester på ubestemt tid. To af de 
dømte boede i familiens store villa på 
Frederiksberg, når de havde orlov. Se-
nere kom bogen I den bedste mening, der 
beskriver deportationen af 22 grønland-
ske børn, som i begyndelsen af 1950erne 
blev fjernet fra deres familie og sendt til 
Danmark som led i en »udviklingsplan« 
for det tilbagestående grønlandske sam-
fund.

Tine Brylds engagement resulterede i 
hæder i form af en lang række priser, bl.a. 
LOs Kulturpris, PH-prisen, Publicist-pri-
sen og Kulturministeriets faglitterære pris.

 Foto: kristian Sæderup
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Flyverlægen med humor

Overlæge Johannes O. Hagelsten er død, 
82 år, og hermed har samfundet mistet 
en af sine mest vidende – og mest kom-
munikerende – eksperter inden for 
flyve-og katastrofemedicin.

Med udsagn gerne tilsat passende 
mængder tør humor.

Som ung læge specialiserede han sig 
i anæstesiologien – narkosen – som var 
blevet et selvstændigt område til afløs-
ning af overkirurgernes brug af æter-
masken. Hvor det gik derefter, som han 
plejede sige.

Allerede som 36-årig blev han over-
læge først på Bispebjerg i det, han kaldte 
for »kontrollerede forgiftninger«, senere 
på Kommunehospitalet til dets lukning. 
Derudover bedøvede han på en privat-
klinik 6.000 små københavnere, som 
skulle have øredræn eller fjernet polyp-
per. I kollegiale kredse blev han kærligt 
kaldt Johannes Bedøveren.

Flyvningen kom ind, da han som re-
servelæge ledsagede syge danskere hjem 
fra udlandet i små Falck-fly uden tryk-
kabine. Sammen med den ny-pensione-
rede generallæge Knud Jessen blev han 
undervist hos Royal Air Force i England 
i flyvningens påvirkning af mennesket 
og tog selv flyvercertifikat for bedre at 
kunne sætte sig i piloternes sted.

Jetlag på formel
Publikationer kom fra ham i en lind 
strøm – lige som debatindlæg og skæmt-
somme historier i Berlingske. Han har 
fortalt meget om jetlag og ligefrem sat på 
en formel, hvor mange hviledøgn, der er 

nødvendige for at blive et normalt men-
neske igen. Ved afrejse fra København 
om eftermiddagen og senere returrejse 
med aftenfly betyder det således knap 
et døgns hviletid efter turen over og 1,3 
døgns hviletid efter hjemrejsen.

Hagelsten havde skrivegenet fra sin 
far, der var redaktør i Frederikssund, og 
det fik frit løb i Ugeskrift for Læger, med 
debatindlæg i Berlingske og med lærdom 
i en Flyvemedicinsk Håndbog. Han var 
så kommunikerende, at han sammen 
med sin mangeårige rejsefælle, læge Erik 
Münster, blev optaget i Journalistforbun-
det.

At være i deres selskab gav megen 
visdom – og gode grin. For to år siden 
blev Hagelsten ramt af en blodprop, og 
han fik siden ekstra god støtte i hjemmet 
på Høyrups Allé i Hellerup af sin hustru 
gennem 46 år, Lene.

Johannes O. Hagelsten blev født 24. 
juni 1928 og døde 7. april 2011.

Af Erik Randel

Nekrolog. Den flyvemedicinske ekspert Johannes Hagelsten er død. 
Han efterlader sig megen lærdom.

Arkivfoto: Scanpix
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Krummernes far

Thøger Birkeland uddannede sig til 
lærer under Anden Verdenskrig og tog 
eksamen kun 21 år gammel. Men han 
fik konstateret tuberkulose efter blot tre 
måneder i sit første job. Og det var under 
sit ophold på sanatoriet, at han fik smag 
for skrivningen.

Thøger Birkelands første tekster var 
digte og kronikker med videre.  Men 
selv om dagblade som Politiken, Social-
Demokraten og Land og Folk havde blik 
for hans stil, blev det ikke straks til en 
hverdag som skribent.

Birkeland debuterede som børne-
bogsforfatter i 1958 og fik siden udgivet 
omkring 130 bøger. Han arbejdede helt 
frem til 1979 som lærer på skoler i Kø-
benhavns Kommune.

De små og deres vilkår forblev hans 
altdominerende interesse livet igennem.

Han udkom med Saftevandsmordet i 
1968 og året efter med den første bog i se-
rien om Krumme og hans hårdt prøvede 
familie. Serien blev hurtigt en af tidens 
mest læste og direkte folkeeje i filmati-
seringerne med Dick Kaysø i rollen som 
knægtens far. Birkeland fulgte siden op 
med en lang række bøger af samme slags, 
ikke mindst Lasse Pedersen fra 1972.

Fokus på budskabet
Selv om hele generationer har grinet ad 
Thøger Birkelands bøger, så var forfat-
terens eget fokus i høj grad deres budska-
ber.

Hans stil var socialrealisme med hu-
moristisk tilsnit. Emnet omtalte han selv 
som »det forrådte barn«. 

Thøger Birkeland modtog utallige 

priser for sit virke. Herunder Kulturmini-
steriets Børnebogspris i 1962, Danmarks 
Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1980 
og Kommunernes Skolebiblioteksfor-
enings Forfatterpris i 1983 – den sidste 
sammen med kollegaen Bjarne Reuter.

Af Søren Schauser

Nekrolog. Forfatteren Thøger Birkeland blev 89 år.

 Arkivfoto: Sine Fiig

41B

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

L
B.DK/PLUS



Århundredets skønhed

Hun var kendt som sin tids største 
skønhed.Med det gnistrende sorte hår 
og de violette øjne var Elizabeth Taylor 
en stjerne fra hun som tiårig viste sin 
nærmest magnetiske udstråling i film-
klassikeren Lassie Come Home, til hun 
23. marts drog sit sidste suk på Cedars-
Sinai Hospital i Los Angeles i en alder af 
79. Karrieren tog måske nok af, men det 
gjorde berømmelsen aldrig. I næsten 70 
år fulgte hele verden intenst med i iko-
nets opog nedture. I store triumfer og lige 
så store katastrofer på det hvide lærred. I 
de otte ægteskaber, de talrige sygdomme 
og nærdødsoplevelser, de kostbare dia-
manter, de hyppe vægtudsving og alle 
historierne om alkoholog pilleproble-
merne.

Skønhed med talent
Elizabeth Taylor tilhørte det gamle Hol-
lywood. Bag filmselskabet MGMs sikre 
mure voksede hun op, mens kameraerne 
snurrede.

Drømmepigen voksede sig hurtigt 
til køn staffage i de musikfilm og melo-
dramer, selskabet fabrikerede på sam-
lebånd. Men da instruktøren George 
Stevens brugte hendes skønhed til rollen 
som overklassepigen, der bliver symbo-
let på Montgomery Cliffs kyniske aspi-
rationer i En plads i solen i 1951, skete der 
noget. Elizabeth Taylor var ikke bare et 
kønt ansigt og en bølgende barm over en 
smal talje. Hun var en habil skuespiller, 
og det fik hun efterfølgende lov til at vise 
i klassikere som Giganten – overfor Rock 
Hudson og James Dean – samt som den 

forsømte, kærlighedshungrende Mag-
gie i Kat på et varmt bliktag. Amerikas 
femme fatale Sideløbende udviklede 
Elizabeth Taylor en enestående evne til 
at tiltrække sig en nærmest hysterisk 
opmærksomhed. Privat skabte hun over-
skrifter, da hun som 18-årig giftede sig 
med hotelarvingen Nicky Hilton. Ægte-
skabet varede et halvt år, og heller ikke 
lykken med den britiske kollega Michael 
Wilding holdt længe.

Ægtemand nummer tre, den farverige 
filmproducer Mike Todd, omkom ved en 
flyulykke.

Af Jakob Steen Olsen

Elizabeth Taylor blev 79 år. Livet igennem trak hendes privatliv store  
overskrifter.
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Hele verden sørgede med den unge 
enke. I 1960 fik hun en Oscar for melo-
dramaet Butterfield 8 (Ikke for penge ), 
hvor hun spillede en callgirl, der forsøger 
at lægge sit promiskuøse liv bag sig.

Den øvelse var ikke lykkedes i den 
amerikanske offentlighed, for Taylor var 
løbet med popsangeren Eddie Fisher, 
som forlod den søde filmstjerne Debbie 
Reynolds til fordel for det, verden så som 
en femme fatale. Fisher blev til gengæld 
skiftet ud, da hun mødte den virile, wa-
lisiske skuespiller Richard Burton under 
indspilningerne til den stort anlagte 
Cleopatra i 1964. Parret fejrede trium-
fer i filmatiseringen af Edward Albees 
monstrøse ægteskabsdrama Hvem er 
bange for Virginia Woolf?. Taylor lagde 
kilo til sin vægt – også kunstnerisk med 
en furiøs og hudløs præstation. Hol-
lywood kvitterede med endnu en Oscar. 

Til gengæld havde den lange række af 
film, parret efterfølgende indspillede 
sammen, ikke heldet med sig. Det store 
filmpublikum havde fundet andre og 
nye, mere »naturlige« stjerner.

Det tumultariske samliv med Burton 
– parret var gift to gange – fyldt med 
offentlige skænderier, diamantdryp-
pende forsoninger og en hel del alkohol, 
var stadig forsidestof, indtil deres veje 
endegyldigt skiltes i 1976. Taylor var en 
årrække gift med den demokratiske 
senator John Warner og proklamerede, 
at nu skulle hun være politikerkone, 
mens hun lagde sig voldsomt ud. Men i 
midten af 1980erne dukkede en åleslank 
og meget attraktiv Taylor op igen efter 
alkoholafvænning og fedmeklinik. Hun 
tjente formuer på sin slankebog og på en 
række indbringende parfumer, og hun 
var gift en sidste gang i 1990erne med 
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den væsentligt yngre Larry Fortensky. 
Mens andre tav, kastede hun sig samtidig 
med stort hjerte ind i AIDS-sagen, hvis 
fremmeste ambassadør hun var i en år-
række.

Mens det til gengæld kun blev til gan-
ske få roller på film, teater og TV, og i takt 
med, at den efterhånden aldersstegne 
stjernes helbred skrantede, opfattede 
offentligheden hende mere og mere som 
en excentrisk dame, der for eksempel 
optrådte arm i arm med den lige så un-
derlige Michael Jackson.

Alder kan være en brutal størrelse i 
Hollywood. Det er nu lykkedes Elizabeth 
Taylor igen at skabe  overskrifter kloden 
rundt. For sidste gang. 

 H National Velvet ( 1944).

 H Brudens far ( 1950).

 H En plads i solen ( 1951).

 H Giganten ( 1956).

 H Kat på et varmt bliktag ( 1958).

 H Pludselig sidste sommer ( 1959).

 H Butterfield 8 ( 1960).

 H Cleopatra ( 1964).

 H Hvem er bange for Virginia Woolf?  
(1966).

faKta

Taylors største

Fotos: AFP/Reuters/Columbia Pictures

44B

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

L
B.DK/PLUS



Det er sjovt at svømme

Scenen er Skovshoved Havn, og vi er 75 år 
tilbage i tiden. 30.000 mennesker er stimlet 
sammen for at hylde den 12-årige pige fra byen 
ved Sundet, der netop er vendt hjem fra de 
olympiske lege i Berlin med en bronzemedalje 
om halsen. Begejstringen er ubeskrivelig, og 
bedstefar, den lokale fisker Sørensen, har svært 
ved at få ørenlyd, da han går til mikrofonen: 
»Du har hævet Danmarks ry, Inge... du har 
bragt Skovshoveds ry ud i verden, Inge... nu skal 
du blive en flink pige, Inge, og ikke lade dette gå 
dig til hovedet, Inge!« Seks dage tidligere havde 
det meste af familien Danmark siddet klinet 
til radioen og lyttet til Gunnar NU Hansens re-
portage fra det olympiske svømmestævne, og 
det var ved den lejlighed, at betegnelsen »Lille 
henrivende Inge« opstod helt spontant.

Da det danske svømmefænomen en måneds 
tid forinden kunne fejre 12 års fødselsdag, blev 
hun præsenteret i her i avisen som den yngste 
olympiadedeltager, ja, overhovedet den yngste, 
der nogensinde har deltaget i en olympiade. 
»Og verdens yngste olympiadedeltager bor i 
verdens næsten mindste hus. Jeg ville gerne se 
den udenlandske journalist, der kunne lade 
være med at blande H. C. Andersen ind i det, 
hvis han skulle beskrive familien Sørensens 
hus i Skovshoved,« hed det blandt andet.

Fire år tidligere havde Inge taget den lille og 
den store frisvømmerprøve, og hun var be-
gyndt at svømme målrettet en time om ugen 
i Østerbro Svømmehal og de øvrige dage i 
Øresund, når vandet ikke var alt for koldt.

Krigen kom på tværs 
»Når jeg bliver stor, vil jeg være svømmelærer,« 
sagde Inge Sørensen til Berlingskes sportsre-
daktør, da hun netop havde fået sin bronze-
medalje, »og så vil jeg ønske, at jeg må komme 
med til Tokyo i 1940, og at jeg kan vinde det 

olympiske 
mesterskab 
fra japaner-
ne.« Sådan 
kom det ikke 
til at gå. Fire 
år senere 
var verden i 
krig, og der 
blev hverken 
afholdt OL i 
1940 eller 1944. 
Og da legene blev afholdt i London i 1948, var 
Inge Sørensen ikke i den danske trup. Hun 
var året forinden flyttet til Sydafrika med sin 
mand, civilingeniør Janus Tabur. 

Det var imidlertid ikke det land, parret 
ville lade deres børn vokse op i. De flyttede til 
Canada, og fandt et par år efter et blivende sted 
i New Jersey i USA. Inge Tabur, som hun nu 
hed, lagde svømningen på hylden, men kunne 
se tilbage på en fantastisk karriere: Ti danske 
mesterskaber, nordisk mester og europamester 
og tre verdensrekorder i henholdsvis 400 og 
500 meter brystsvømning. Sammen med den 
næsten jævnaldrende Ragnhild Hveger, tilhørte 
hun den absolutte verdenselite, men ved et 
besøg i Danmark mange år senere fortalte hun, 
at »vi først og fremmest svømmede, fordi det 
var sjovt og aldeles ikke for at vinde medaljer. 
Vi trænede, når vi syntes, vi havde tid til det, og 
forsagede ikke alt andet for sportens skyld. Vi 
sprang bare på hovedet i vandet, og så svømme-
de vi det bedste, vi havde lært. Det var herligt.« 

Nu er Inge Sørensen ikke mere. En del af 
hendes aske vil blive spredt i haven i New 
Jersey, men noget vil tillige blive anbragt i 
forældrenes gravsted på Ordrup Kirkegård. 
Inge Sørensen blev født 18. juli 1924, hun døde 
9. marts 2011.

Af Jørgen Larsen

Nekrolog. Inge Sørensen blev 86 år. Som 12-årig fik hun bronze ved OL i Berlin, og hun 
er den yngste, der nogensinde har vundet en olympisk medalje.

 Arkivfoto: Scanpix
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Uophørlige  
musikalske initiativer

I Politikens Jazz Leksikon fra 2003 står 
der at læse: »Kroner er med sit robust 
melodiøse spil og sine vidt forgrenede og 
uophørlige musikalske initiativer blandt 
de væsentligste jazzmusikere i Danmark 
de sidste25 år«. Og det er nok de færreste, 
der har haft berøring med den danske 
jazzscene, der vil gå i rette med det ud-
sagn.

Erling Kroner, der døde efter længere 
tids kræftsygdom, blev professionel som 
18-årig. Han spillede dixieland-jazz i 
Tyskland, involverede sig på den køben-
havnske avantgardejazzscene og fik også 
tid til lidt rockmusik.

I et par perioder studerede han ved 
Berklee College of Music i Boston, og i 
årene 1973-1986 var han medlem af Ra-
dioens Big Band. Sideløbende havde han 
mange andre aktiviteter, både af musi-
kalsk og organisatorisk art, og han var 
i en længere årrække formand for Den 
Danske Jazzkreds.

Fra Mingus til tango
Erling Kroners fascination af den ameri-
kanske bassist, komponist og orkesterle-
der Charles Mingus kom tidligt til udtryk 
i hans egne ensembler, og fra omkring 
1980 inddrog han – med stor indsigt og 
originalitet – en anden væsentlig inspira-
tion, nemlig den argentinske tango.

Erling Kroner, som modtog Ben 
Webster Prisen i 1979, og som i det nye 

årtusind skabte det store orkester, Erling 
Kroner New Music Orchestra, skrev også 
anmeldelser til tidsskriftet Jazz Special, 
ligesom han kunne høres som entusia-
stisk programvært på Radio Jazz.

Erling Kroner blev født 16. april 1943 
i København og døde samme sted 2. 
marts 2011.

Af Kjeld Frandsen

Nekrolog. Basunisten, komponisten, orkesterlederen og jazzorganisatoren 
Erling Kroner blev 67 år.

Erling Kroner var siden 1960erne en 
synlig musiker på den danske jazz-
scene, hvor han hyppigt stod i spid-
sen for egne ensembler. 
 Foto: Brian Bergmann
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Farvel til en dansk 
jazzsværvægter

Trompetisten og komponisten Jens 
Winther, som gennem de seneste årtier 
hørte til de stærke profiler på den nyere 
danske og internationale jazzscene, er 
død som følge af en hjerneblødning, blot 
50 år.

Jens Winther begyndte som ti-årig at 
spille trompet, og i 1978 blev han profes-
sionel musiker og aktiv på den køben-
havnske jazzscene. Han vakte for alvor 
opsigt, da han i 1982 blev medlem af Ra-
dioens Big Band, hvor han snart indtog 
en rolle blandt de primære solister. I 1989 
tog han til New York, hvor han i løbet af 
de næste par år både studerede og sam-
arbejdede med en lang række af tidens 
progressive musikere inden for jazz og 
salsa.

Med primær inspiration hos den 
amerikanske trompetist Miles Davis 
stod Jens Winther fra begyndelsen af 
1980erne i spidsen for egne grupper, 
ligesom han snart markerede sig stærkt 
som komponist. Ikke blot i et basalt jazz-
sprog, men i lige så høj grad i den store 
partiturmusikalske tradition.

Et navn i Europa
Han hørte til de få, der formåede at få 
elementer af jazz og klassisk musik til at 
gå op i en højere enhed, hvilket førte til 
en række bestillingsværker fra fremtræ-
dende europæiske orkestre.

Jens Winther, som indspillede en lang 
række plader i eget navn, arbejdede i 

de senere år især med sin ekspressive 
European Quartet, som turnerede flit-
tigt i hele Europa, hvorfor det faldt ham 
naturligt at slå sig ned i Berlin og på det 
seneste i Genève. Han var far til sangerin-
den Malene Mortensen og pianisten Carl 
Winther.

Jens Winther blev født 29. oktober 
1960 i Næstved og døde 24. februar 2011 i 
Genève, Schweiz.

Af Kjeld Frandsen

Nekrolog. Trompetisten og komponisten Jens Winther blev 50 år.

 Arkivfoto: Bent Midstrup
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Ugebladskongen

Han var den sidste repræsentant for 
fjerde generation af Aller-klanen. Over-
direktør Carl Erik Aller døde natten 
mellem 2. og 3. februar, 82 år gammel, 
og efterlader sig Skandinaviens største 
fonds-og familieejede ugebladskoncern 
– kendt for udgivelser som Se og Hør og 
Billed-Bladet.

Det var oldefar Carl og oldemor Laura 
som grundlagde etablissementet, og 
stafetten er med omhu ført videre gene-
ration efter generation.

Carl Erik Aller tog således over efter 
sin far, og stafetten, altså ansvaret for at 
drive familievirksomheden videre, er for 
længst givet videre til børnene, Katinka 
og Erik Aller, mens farens afdøde fætter, 
Jørgen Aller, gav sin videre til Bettina 
Aller.

Skub i udviklingen
Carl Erik Aller blev kendt for, sammen 
med fætteren Jørgen Aller, at have drevet 
Aller frem til pladsen som Skandinaviens 
helt store udgiver af ugeblade. Fra Dan-
mark har koncernen spredt sig ud over 
Skandinavien, med blade der dækker fa-
milien Danmark/ Sverige/ Norges behov 
for sladder, mode og selvudvikling.

Carl Erik Aller var tidligere kendt for 
sin kærlighed til storvildtjagter og hur-
tige biler. De sidste år satte et svækket 
helbred dog visse begrænsninger for 
udfoldelserne.

Det betød også, at de tidligere hyppige 
sejlture blev meget færre og at engage-
mentet i familiefirmaet blev skruet noget 

ned.

Af Peter Suppli Benson

Nekrolog. Overdirektør Carl Erik Aller, overhovedet for mediekoncernen 
Aller, blev 82 år.

Carl Erik Aller var et af ganske få men-
nesker, der kunne kalde sig for over-
direktør. 

Arkivfoto: Morten Juhl
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En ener i dansk presse

Politikens kun 53-årige Tøger Seiden-
faden var en klassisk publicist, hvis 
avishjerte bankede for den engagerede 
journalistik.

Han var altid god for en fræk og flabet 
bemærkning, men når det så blev for 
meget af det gode, mestrede Seidenfaden 
også en forsonende tilbagetrækning.

De fleste, som har prøvet mere end 
en debatrunde med Tøger Seidenfaden, 
vidste, at man ikke bare skulle være væb-
net til tænderne med argumenter men 
desuden besidde evnen – og modet – til 
at kaste sig ind mellem hans meget lange, 
intellektuelle argumentrækker for at få 
en chance for at yde modspil.

Han er blevet betegnet som dansk 
presses wunderkind, idet han allerede 
som 29-årig blev chefredaktør på Week-
endavisen.

Seidenfaden – søn af den navnkundige 
modstandsmand Erik Seidenfaden, der i 
en årrække var chefredaktør på Informa-
tion sammen med Børge Outze – brænd-
te for journalistik, der gjorde en forskel, 
og for holdninger med bid. Det gjaldt 
uanset om han sad i Pilestræde på Week-
endavisen, på Kvægtorvet i Odense i sin 
korte tid som TV2-direktør eller siden 
1993 i hjørnekontoret på Rådhuspladsen.

Begavede spalter
Det var den legendariske Jørgen Schlei-
mann, der hentede Tøger Seidenfaden til 
Weekendavisen i 1985 som udenrigsre-
daktør efter afgangseksamen som cand. 
scient.pol. fra Aarhus Universitet og vide-

regående studier i international politik 
ved Institut d’Etudes Politique i Paris og 
på Yale University i Connecticut, USA.

Da Schleimann blev den første di-
rektør for det nyoprettede TV2, overtog 
Seidenfaden helt naturligt chefposten på 
den avis, der allerede på det tidspunkt 
havde udviklet sig til at være de intel-
lektuelles foretrukne organ. Politisk og 
ideologisk var linjen renlivet borgerlig, 
og redaktøren optrådte hver uge med en 
skarpt profileret ledende artikel, der fik 
socialdemokrater og kulturradikale til at 

Af Lisbeth Knudsen

Nekrolog. Tøger Seidenfaden havde både skarpe, insisterende holdninger og 
mod til at gå mod strømmen.

 Foto: Carl Redhead
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se rødt. Siden skulle holdningerne skifte i 
retning af den politiske midte.

TV2-direktørjobbet blev kun en 
parentes i karrieren, for allerede efter 13 
måneder havde det berømte hjørnekon-
tor i Politikens Hus fået en ny beboer. 
Tøger Seidenfaden havde sagt ja til job-
bet som chefredaktør på organet for den 
højeste oplysning. Valget skulle vise sig 
at være lykkeligt både for avisen og for 
ham, der i den grad formåede at tilpasse 
sig de nye omgivelser.

Reklame i sig selv
I bladkredse blev der på et tidspunkt li-
gefrem talt om Tøger-effekten, og i løbet 
af kort tid udviklede chefredaktøren sig 

til at fremstå som en omkringvandrende 
reklamesøjle for avisen – ja selv i en 
noget overraskende nøgen og gravid til-
stand. Hvad Tøger mente, blev synonymt 
med, hvad man kunne læse i Politiken.

På Politiken fik han tilnavnet »Rasmus 
Overklog«, men det levede han helt sik-
kert godt med. Når Tøger Seidenfaden 
kastede sig ud i debatterne, vidste han 
ikke alene, hvordan verden var indret-
tet, men også, hvordan den burde være 
det. Han var sig selv og sin intellektuelle 
styrke bevidst.

Tøger Seidenfaden havde i det hele 
taget en nysgerrighed ud over det sæd-
vanlige.

Det kan man forvisse sig om i bogen 

Tøger Seidenfaden var en enestående kapacitet i den danske medieverden.
 Foto: Linda Henriksen
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Absolut Tøger, der udkom op til hans 
50-årsdag. Undertitlen var holdninger 
til tiden, fordi Seidenfadens engagement 
gjorde, at han simpelthen ikke kunne 
holde sig ude af en god debat.

Klassisk avismand
For Seidenfaden var journalistik meget 
længe noget på avispapir og bøger, og 
det der med online-nyheder og de nye 
digitale medier udtryk for overfladiske 
nyheds-snacks med meget få bidrag til 
den rigtige debat. Det var perspektivet, 
udsynet, dybden, der betød mest for 
ham. Men gradvis fik han skruet op for 
argumenterne om, at sivende oplag og 
læsertal for avisen skulle genvindes på 
den digitale slagmark.

Selv efter at han blev syg, tog Seidenfa-
den del i debatten, fordi han brændte for 
»sagen«, og sagen var de klassiske social-
liberale værdier. Kulturradikal var også 
en betegnelse, der blev hæftet på Hørups 
arvtager i det gamle bladhus, selvom 
Uffe Ellemann-Jensen ved en lejlighed 
anførte, at den rigtige betegnelse nok var 
»kultur-liberal«. Disse prædikater fortæl-
ler hver især noget om, at Seidenfaden 
nok delte vandene, men ligegyldig var 
han aldrig i det danske debatklima.

I perioden op til 1989 var han en »kold-
kriger«, en lidenskabelig forsvarer af den 
vestlige verdens frihedsværdier. Efter 

denne tid var han talsmand for helingen 
af Europa og en forsvarer af EU-udvidel-
ser.

Ny kurs på Rådhuspladsen 
11. september 2001 ændrede debatkli-
maet, og her blev han en ivrig forsvarer 
for de borgerlige frihedsrettigheder, og 
han var derfor meget tilbageholdende 
med at støtte en særlig terrorlovgivning.

I de seneste år blev hans journalistiske 
linje på Politiken stadig mere aktivistisk.

De afviste irakiske asylsøgere skulle 
hjælpes i job og til opholdstilladelse med 
et Irak Center finansieret af Politikens 
læsere, sårene i forhold til den arabiske 
verden efter Muhammedkrisen skulle 
heles ved et opsigtsvækkende forlig med 
repræsentanter for Muhammeds efter-
kommere, Jægerbogen skulle trykkes i 
Politiken in extenso, da Forsvaret prø-
vede at forhindre den i at udkomme, for 
nu blot at nævne nogle eksempler.

Tøger Seidenfaden var ikke alene en 
stor skribent og debattør. Han var også et 
generøst og varmt menneske. Et men-
neske som havde overskud, selvironi og 
omsorg i forhold til andre, og som ikke 
holdt sig for god til at rose en kollega eller 
en medarbejder på et andet medie for 
fremragende journalistik.

Han efterlader sig hustruen Tine Eiby 
og tre sønner mellem 15 og 21 år.
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Love goes on forever

Natten mellem 26. og 27 januar døde 
Henrik Hall efter længere tids forgæves 
kamp mod kræften.

Hall var en af landets mest sympatiske 
og ydmyge musikere. Det tjener som en 
ringe trøst til familie, venner og fans, 
men Henrik Hall har aldrig været bedre, 
mere populær og anerkendt end i sine 
sidste fem leveår. På det tidspunkt havde 
han spillet musik i et halvt århundrede.

Det startede med et trommesæt i de 
tidlige teenageår i Herlev, men efter at 
have hørt Stones og Sonny Boy William-
son, måtte han bare have en mundhar-
pe, »så lød det pludselig rigtigt, og folk 
lyttede efter, når jeg spillede,« har han 
fortalt mig.

Henrik Hall blev uddannet dekora-
tør og skiltemaler, men reelt havde han 
intet valg, musikken trak for meget. Via 
diverse bands, en tid som teatermusiker, 
kom han ved et tilfælde med i Love Shop. 
Hall skulle bare have lagt mundharpe på 
et nummer, men han glemte at gå igen.

I Love Shop indtog han en tilbagetruk-
ken og næsten selvudslettende rolle bag 
Jens Unmack og Hilmer Hassig. Først i 
2006 sprang han ud som sangskriver. Og 
hvilken én. I det interview og de mange 
uformelle samtaler jeg have med ham 
i årene omkring debuten som solist, 
udtrykte han aldrig bitterhed over, at 
han aldrig havde fået plads til sine sange i 
Love Shop. Blot var han stolt over at have 
taget mod til sig, »det skyldte jeg min 
familie og mig selv,« sagde han, der havde 
skrevet sange siden 1980.

Henrik Hall var vigtig i Love Shop, hans 

mundharpe gav bandet den melankolske 
og romantiske tone, der hævede dem op 
over alle andre popnavne i godt 20 år. 
Derfor havde han også sin store andel i, at 
Love Shop i 2009 fuldt fortjent blev tildelt 
IPFIs ærespris ved Danish Music Awards.

På daværende tidspunkt havde bandet 
ligget i dvale i fem år pga. kunstneriske 
uoverensstemmelser mellem primært 
Unmack og Hassig. Det blev starten på 
Henriks Halls eventyr. Solo rummede en 
begavet musik af lige dele pop og bi-
dende rock med begavede tekster, der bl. 
a. kredsede om døden. I 2008 fulgte han 
op med Chok Suk og Koma. Højt på Halls 
meritliste står også sidste års Frelsens 
Hær, hvorpå han og Jens Unmack føjede 
nye højder til Love Shops i forvejen frem-
ragende katalog. På den plade figurerer 
Henrik Hall for første gang som sangskri-
ver i Love Shop.

Tanken var at han og Unmack skulle 
have lige mange sange med, men Hen-
rik Hall var allerede da for medtaget af 
kræften.

Henrik Hall blev 62 år.

Af Thomas Søie Hansen

Nekrolog. Dansk musik har med Henrik Hall mistet en helt særlig profil og 
et uhyre sympatisk og ydmygt menneske.

 Foto: Torben Christensen
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Han var indigneret  
til det sidste

Der var tale om en mindre teaterrevolu-
tion, dengang i 1962. Selveste fru Bodil 
Kjer stod på Det Kongelige Teaters fine 
scene og gjaldede »Skide vær’ med det, 
her går det godt!« ud over plys og abon-
nenter.

Den tone var man ikke vant til på 
nationalscenens skrå brædder. Med den 
samfundssatiriske musical Teenagerlove, 
der havde musik af Finn Savery og tekst 
af Ernst Bruun Olsen, oplevede en ny 
generation, at nationalscenen pludselig 
var på omdrejningshøjde med dem selv. 
Med tiden. Stykket handlede om under-
holdningsindustriens og popkulturens 
fordummende kynisme, og publikum 
væltede ind. Stykket gik i tre sæsoner, og 
Ernst Bruun Olsens gennembrud i dansk 
teater var en realitet.

 
Ferm som få
Med Teenagerlove beviste han for alvor, 
at han var en dygtig dramatiker, der ikke 
blot kunne skrive litteratur, men også 
få et stykke over scenen. Ikke sjældent 
iscenesatte han selv særdeles effektivt, 
ligesom han også i mange tilfælde har 
iscenesat andres værker. En professionel 
fermhed i ordets bedste betydning, som 
gennem de tre årtier, han var en domine-
rende stemme på teatret, gav sig udslag i 
mange forskellige genrer. 

Dog bevarede han altid den uanfæg-

tede sociale bevidsthed, som hans sam-
fundskritiske, socialistiske grundsyn på 
tilværelsen dikterede.

Fornemmelsen for teatrets virkemid-
ler havde han med sig. Han kendte det 
indefra.

Efter at have læst hos Preben Neer- 
gaard, begyndte Nakskov-drengen sin 
karriere som skuespiller og var bl. a. 
Hugo i Sartres Urene hænder på Odense 
Teater og i Helsingør-revyerne.

Debuten som skrivende – dramatik-
ken forblev han tro gennem alle årene 
– var med et stykke i Radioteatret i 1958.

Kunsten og samfundet
Radioen var i det hele taget en vigtig 
valplads for Bruun Olsen i mange år. I 
1960erne udviklede genren sig voldsomt, 
erobrede sin egen selvstændighed som 
genre, og den bølge var Bruun Olsen 
en central del af. Også TV-spillet havde 
bud efter ham. Livet igennem var han 
optaget af kunstens svære rolle i sam-
fundet – blandt andet i det vellykkede 
Holberg-spil Den poetiske raptus og van 
Gogh-dramaet Postbudet fra Arles – eller 
i primadonnaportrættet Betty Nansen 
på Betty Nansen, for den sags skyld. Men 
især var han interesseret i kvinderoller 
i et opgør med kvindeundertrykkelsen 
– fra Bal i den Borgerlige, der også havde 
borgerliggørelsen af Socialdemokratiet 

Af Jakob Steen Olsen

Nekrolog. Teenagerloves forfatter, dramatikeren Ernst Bruun Olsen, blev 
87 år. I tre årtier var han en vigtig stemme i dansk teater, inden tiderne – og 
teatret – ændrede sig.
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som tema, til Hvor gik Nora hen da hun 
gik ud?, der handlede om Ibsens heltin-
des bevidstgørelse gennem proletariatet. 

Som sådan var Ernst Bruun Olsen en 
del af den politiserende bølge, der lod 
teatret nærme sig en marxistisk-revolu-
tionær trosbekendelse, men på det tids-
punkt også betød, at teatret fik nyt liv.

Fastholdt sin indignation
Helt op i 1980erne havde han held med 
stykker som Prometeus i saksen om 
åleglat politikerpragmatisme, Da jaz-
zen kom til byen om nazismens indtog 
i Danmark og totalteaterstykket Claire 
Lacombe og den store revolution i an-
ledning af 200-året for den franske 
revolution. Den utvetydige og umaske-
rede, rødkindede argumentation og 
forkyndelse, som Bruun Olsen stædigt 
holdt fast i, blev også en slags akilleshæl. 
Verden ændrede sig, men det gjorde 
Ernst Bruun Olsen ikke. Det var en af 
grundene til, at teatrets og Bruun Olsens 
samarbejde mere eller mindre ophørte 
i løbet af 1990erne, da tidsånden blev en 
anden og teatret også forandrede sig.

Et ophør, han ikke stiltiende accepte-
rede. Den stadig lige flittige dramatiker 
udsendte selv sine afviste manuskripter, 
gerne forsynet med en skrap satirisk 
bandbulle mod dem, der var kommet for 
skade at sige pænt nej tak, ikke mindst 
Kapitalismens Kongelige Teater – Møllers 
kæledægge. 

Ernst Bruun Olsen blev født 12. februar 
1923. Han døde 2. januar 2011.

Ernst Bruun Olsen gik bl. a. et år på 
Blaagaard Seminarium og tre år på 
Kunsthåndværkerskolen. 
 Arkivfoto: Bjarne Lüthcke 
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En stor svensker

5. januar blev det endeligt bekræftet af de 
svenske myndigheder, hvad man havde 
frygtet gennem flere dage. Det var den 
svenske skuespiller Per Oscarsson, der i 
nytåret indebrændte i sit hus i Skara i Sve-
rige sammen med sin hustru, Kia Östling.

Den 83-årige Per Oscarsson var en 
institution i skandinavisk film. Han blev 
født 28. januar 1927 i Stockholm, og nå-
ede at være med i flere end 100 spillefilm.

Derudover var han aktiv inden for 
teatret og TV. Et af hans karrieres højde-
punkter var rollen som den hårdt pla-
gede forfatter i Sult fra 1966, baseret på 
den norske forfatter Knut Hamsuns bog 
og instrueret af Henning Carlsen.

Per Oscarsson er med i hver enkelt af 
filmens scener, der var den første skandi-
naviske samproduktion, og hvor det lyk-
kedes instruktør hovedrolleindehaver og 
det tekniske personel at løfte filmen til 
internationalt niveau. Størst ihærdighed 
lagde Per Oscarsson i filmen, som for 
eksempel i ugerne op til optagelserne. Da 
vandrede han mutters alene op gennem 
Sverige og frem til optagestedet i Oslos 
gamle bydel. Undervejs spiste han så lidt 
som muligt for at tilegne sig den rette 
hulkindethed.

Velfortjent hæder
Per Oscarssons intense præstation er 
både tragisk, komisk og medrivende og 
er gået over i såvel skandinavisk som in-
ternational filmhistorie som en af de helt 
store. Skuespilleren levede sig så meget 
ind i rollen, at han bekymrede sine mere 
traditionelt indstillede medskuespillere, 

når han forblev »i karakter« også efter 
dagens optagelser, og når han konstant 
improviserede sig væk fra manuskriptet.

Sult indbragte ham velfortjent prisen 
for bedste mandlige hovedrolle i Cannes 
i 1966 og en Bodil i 1967. 

Per Oscarsson er også elsket for kortfil-
men Kan du vissla Johanna, som svensk 
TV har vist juleaften i flere år. I de senere 
år har Oscarsson været med i en række 
danske film for børn og unge. Jesper W. 
Nielsens Den sidste viking fra 1996, For-
budt for børn fra 1998, Send mere slik fra 
2001 og Midsommer fra 2003.

I 2009 medvirkede han i filmatiserin-
gen af Stieg Larssons Milleniumfilm Pi-
gen der legede med ilden og Luftkastellet 
der blev sprængt som Lisbeth Salanders 
formynder Holger Palmgren.

Af kristian Lindberg

Nekrolog. Den 83-årige svenske skuespiller, Per Oscarsson, er endegyldigt 
bekræftet død efter flere dages uvished.

Per Oscarsson hørte til blandt de 
største svenske skuespillere nogen-
sinde.  Foto: Rolf Hojer
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En folkesjæl i  
smækbukser

Der er ikke længere grund til at sætte 
Bamse i anførselstegn, når man taler 
om Flemming Bamse Jørgensen. For ti 
år siden skiftede Flemming Jørgensen 
officielt navn og fik tilføjet Bamse på sin 
dåbsattest.

Det syntes naturligt. Efter fire årtiers 
optræden og udgivelse af udødelige nyn-
nemed-sange var danskerne på kæle-
navn med børnehjemsbarnet, maskinar-
bejderen og fodboldfan’en fra Viby.

I går, få timer inde i det nye år, døde 
Flemming Bamse Jørgensen af et hjerte-
stop, bare 63 år. Men han efterlader sig 
et katalog af melodier, der måske aldrig 
nåede finkulturens tinder, men satte 
dybe aftryk i folkesjælen.

Fra gennembruddet med Vimmersvej i 
1975 til sin sidste udgivelse, Tæt på i 2010, 
sang Bamse hellere i dur end i mol, som 
han har udtrykt det. Og der findes næp-
pe en dansker, der ikke kan synge med 
på Bamselinjen I en lille båd, der gynger.

»Jeg er ligeglad med, om det er stor 
poesi. Jeg stræber efter at lave noget, 
som ganske almindelige mennesker kan 
forholde sig til,« sagde Flemming Bamse 
Jørgensen i et interview med Berlingske 
Tidende i 2009. Det kunne danskerne 
åbenlyst.

Ved sin død har Bamse udgivet 35 
album, solgt 3,5 mio. plader og spillet 
i gennemsnit 110 koncerter årligt; dels 

med signaturorkestret Bamses Venner, 
dels som soloartist.

Følte sig kasseret
I de senere år løftede Flemming Bamse 
Jørgensen sløret for, at ikke alt i hans liv 
havde klinget i dur. Han blev indleveret til 
et børnehjem, da han var få dage gammel. 
Han blev siden adopteret af et ægtepar fra 
Viby, men oplevelsen af at være »kasseret« 
fulgte Bamse hele livet; som manglende 
selvværd på de dårlige dage, og som en 
stærk drivkraft til at skabe sig succes på de 
gode. Bamse var karrieren igennem kendt 
og respekteret for sin sprøde, let genken-
delige stemme, som han lagde til såvel 
jazz-, bigband-og rockmusik.

Af Line Holm Nielsen

Nekrolog. Sanger og komponist Flemming Bamse Jørgensen døde i de første 
timer af 2011, 63 år. Børnehjemsbarnet blev gennem fire årtiers karriere, 35 
album, 3,5 mio. solgte plader og 110 koncerter årligt folkeeje.
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Næsten lige så genkendelig var Bamses 
»undersættelser« af udenlandske sang-
tekster.

Verdenshits som Let’s Twist Again 
og The Great Pretender blev i Bamses 
hænder til Spil whist igen og Jeg har kun 
tre tænder.

Knap 40 år efter sit gennembrud nød 
Bamse stadig respekt og kommerciel suc-
ces både blandt det trofaste og et nyere 
og yngre publikum.

Sideløbende med den konstante tur-
neren med Bamses Venner har Bamse 
indspillet en række soloplader de sene-
ste år; bl. a. Be My Guest, Always On My 
Mind og Stand By Me, der har solgt over 
300.000 eksemplarer tilsammen. Før 
sin død planlagde han et nyt album, der 
skulle indspilles i USA i foråret.

Flemming Bamse Jørgensen efterlader 
sig hustruen gennem 40 år, Käte, og to 
voksne børn.

Flemming Bamse Jørgensen havde ingen fine fornemmelser, han ville bare 
gerne lave noget, som »almindelige« mennesker kunne forholde sig til.
 Fotos: Christian Als

 H Flemming Bamse Jørgensen Født 7. 
februar 1947 i Randers. Død 1. januar 
2011 i sit hjem i Egå Døbenavn: Flem-
ming Jørgensen. De seneste ti år of-
ficielt med mellemnavnet Bamse Ud-
lært maskinarbejder Har udgivet ca. 35 
album, tilsammen solgt i 3,5 mio.

 H eksemplarer Gennembrud med 
Bamses Venner og sangen Vimmers-
vej i 1975. Et af bandets største hit kom 
i 1978 med I en lille båd der gynger. 
Vandt i 1980 det danske Melodi Grand 
Prix med Tænker altid på dig. Modtog 
i 1986 en Robert for birollen i filmen 
Ofelia kommer til byen. Modtog i 1998 
Dansk Musikerforbunds Hæderspris. 
Vandt i 2009 Allstarsdysten på TV 2. Ud-
gav senest albummet Tæt på i 2010.

faKta

Flemming Bamse Jørgensen
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Slaveriets  
brændte barn 

Der er boksekampe, som viser, hvordan 
nævernes tale kan ophøjes til selvforsva-
rets noble kunst.

Så er der de blodige, brutale, udmar-
vende og ødelæggende ring-dueller. 
Der, hvor der bliver kæmpet til randen 
af dødsriget. Helt derude, hvor hverken 
sejrherre eller taber tager andet med sig 
end en fysik og en mentaltilstand, der 
medtager kampens hårdhed som et af 
livets banesår.

Joe Frazier sad til det sidste stadig med 
de legendariske kampe mod überrivalen 
Muhammad Ali som sit eksistentielle 
bagtapet.

Og selv om »Smokin’« Joe vandt den 
første af de tre indbyrdes opgør, vil han 
trods sin status som sværvægtstronens 
konge igennem en årrække, altid stå i 
skyggen af den langt mere elegante og 
retorisk fuldkomne Ali.

To slags sort
Hvor Ali repræsentede det moderne, 
sorte Amerika med brændende friheds-
trang, tryk på borgerrettigheder og Black 
Power i både bogstavelig og overført be-
tydning, var Joe Frazier i sammenligning 
som et brændt barn fra slaveriets USA.

Frazier voksede op i South Carolina 
som barn af bomuldsplukkere. Og han 
fandt sin vej ud af det hårde markarbejde 
under den brændende sol ved at søge mod 
så nådesløs en metier som boksesporten.

Uskønt Med en stil, der bedst kunne 
beskrives som et uskønt, men også 
ustoppeligt fremadrullende tærskeværk, 
formåede Frazier at vinde sine kampe. 
Fraziers opgør mod Muhammad Ali var 
ikke bare boksekampe i sportens guldal-
der, men blev kulturelle fikspunkter for 
eftertiden.

I 1975 satte promotor Don King re-
vancheopgøret The Thrilla in Manila op 
mellem de to.

Igen blev det en kamp mellem både 
stilarter og stamina. Mellem Fraziers 
utæmmede vildskab og viljestyrke over 
for Alis nærmest hovne elegance og 
bredspektrede slagrepertoire.

Et opgør, der bølgede ubarmhjertigt 
frem og tilbage. Og hvor det gav åbenlys 
mening at tale om en kamp mellem liv 
og død.

Døden tæt på
Fraziers hjørne klippede barmhjertigt 
handskerne op på manden selv efter 14. 
omgang, da træner Ed Futch anså det 
aldeles uforsvarligt at fortsætte.

I det andet hjørne sad en modstander, 
der øjensynligt også lænede sig langt 
ud over den mentale afgrund. Men det 
var Frazier, som var mest ilde tilredt og 
tættest på kollaps. Selv om Muhammad 
Alis rekapitulation af kampen for så vidt 
sagde det meste.

»Det er det tætteste, jeg har været på at 

Af Lars B. Jørgensen

Nekrolog. Joe Fraziers bokseliv blev indkapslet i kampene mod Muham-
mad Ali, hvor slagmaskinens viljestyrke foldede sig mest fascinerende ud. 
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dø,« sagde Ali efterfølgende.
I sit otium sandede Joe Fraziers liv 

langsomt til i en gammel og slagen kri-
gers skæbnetunge bitterhed. Han følte 
ikke, at han som champ havde fået den 
plads i historien, hans kampe beretti-
gede til. 

Han var og blev den lille også målt i de 
historiske alen med en mand som Mu-
hammad Ali som monumentalt mod-
stykke.

Joe Frazier døde af leverkræft og sov 
stille ind 7. november efter få dages ind-
læggelse på et hospice i Philadelphia.

Joe Frazier var en stor mester i bokseringen, selvom han altid har stået i skyg-
gen af Muhammad Ali. 7. november tabte han sin sidste kamp –mod lever-
kræften – i en alder af 67 år.  Arkivfoto: AFP

59B

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

L
B.DK/PLUS



I partiets tjeneste

Det er et paradoks, at Ivar Nørgaard af en 
hel generation af danskere ikke mindst 
huskes for den afgørende rolle, han spil-
lede, da han med sin underskrift i 1972 
gjorde Danmark til medlem af EF. 

I månederne, der gik forud for folkeaf-
stemningen 2. oktober, var han manden, 
som almindelige mennesker lyttede til, 
når han på sin karakteristiske lidt tørre 
facon, men med udprægede pædagogi-
ske evner forklarede, hvorfor det af natio-
naløkonomiske årsager var nødvendigt 
at tage det store skridt og sige ja til det, 
der dengang blev betegnet som den vig-
tigste beslutning i landets historie.

Men et paradoks er det, at han i den 
grad blev opfattet som talerør for ideen 
om det store europæiske fællesskab, for i 
virkeligheden var han altid overordent-
lig skeptisk over for den konstruktion, 
som EU nu har udviklet sig til at blive. Og 
han lagde ikke fingrene imellem, når han 
tordnede mod alt det, han betegnede 
som flomme-eufori med fælles hymner, 
fælles flag, fælles mønt og fælles militær-
styrke. Han var kort og godt unionsmod-
stander, og han tøvede ikke med at bryde 
partidisciplinen, da han ved euroafstem-
ningen i 2000 agiterede for et nej til den 
fælles valuta. 

Trak i håndbremsen
»Jeg har været med til at starte toget, 
men jeg vil også være med til at trække 
i nødbremsen, hvis det kører for stærkt 
eller kører den forkerte vej,« udtalte han 
ved den lejlighed.

Ivar Nørgaard voksede op som barn af 
den socialdemokratiske arbejderbevæ-
gelse. Hans far var sognerådsformand i 
Lyngby, og som ung var han medlem af 
DSU og medstifter af den socialdemokra-
tiske studenterforening, Frit Forum.

Han blev cand. polit. som 25-årig, 
og året efter fik han ansættelse i Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd, hvor så 
mange af partiets betydelige ledere har 
haft deres skolegang. Derefter gik turen 
til Esbjerg, hvor han blev forstander for 
Arbejderhøjskolen.

Allerede i 1950erne var han et ansigt, 
man bemærkede i partiets ledelse, og 
nogle betragtede ham som favorit til 
finansministerposten efter Viggo Kamp-
mann, men således kom det ikke til at gå. 
Den politiske karriere måtte vente lidt 
endnu. Han blev i stedet politisk chefre-
daktør for partiavisen Aktuelt og siden 
hen tillige administrerende chefredaktør.

Et sikkert valg som minister
Da Jens Otto Krag i 1965 dannede sin 
anden regering, var Ivar Nørgaard med 
på holdet som økonomiminister, og 
herefter var han et sikkert valg i samtlige 
socialdemokratiske regeringer til 1982. 
Det var som minister for udenrigsøko-
nomi og europæiske markedsanliggen-
der, han spillede den centrale rolle op 
til Danmarks indtræden i EF, og i Anker 
Jørgensens mange kriseplagede regerin-
ger i 1970erne nåede han at være både 
handels-og økonomi-og miljøminister.

1966 blev han første gang valgt til Fol-

Af Jørgen Larsen 

Nekrolog. Forhenværende økonomiminister Ivar Nørgaard blev 89 år.  
Gennem en snes år var han en af landets mest indflydelsesrige politikere. 
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ketinget i Hvidovre-kredsen, og han var 
medlem uafbrudt i de følgende 28 år. I 
den socialdemokratiske folketingsgrup-
pe hørte han til på venstrefløjen, og både 
Krag og Anker Jørgensen brugte ham 
bevidst som en modvægt til Per Hække-
rups mere højreorienterede linje.

I kampen mod økonomisk krise og 
arbejdsløshed var det hans opfattelse, at 
partiet skulle stå ubønhørligt fast på de 
klassiske socialdemokratiske dyder og 
stoppe ethvert flirteri med udlicitering, 
privatisering og brugerbetaling af of-
fentlige ydelser. Og det var ikke mindst 
på grund af Ivar Nørgaards tilskyndel-
ser, at de socialdemokratiske regeringer 
forsøgte at lånefinansiere sig gennem 
1970ernes vanskelige kriseår.

Som politiker havde Ivar Nørgaard 

gennem årene et utal af tunge besty-
relsesposter. Han var bl. a. formand 
for EFs ministerråd i Danmarks første 
formandsperiode i 1973 og vicepræsi-
dent i EF-Parlamentet i 1974-75. Han 
var gennem et par perioder medlem af 
repræsentantskabet for Danmarks Na-
tionalbank, og 1988-91 var han formand 
for den danske delegation til Europarå-
det, hvor han desuden opnåede at være 
vicepræsident.

Allerede før han forlod Folketinget 
blev han landsformand for Pensionister-
nes Samvirke, og på en række forskellige 
poster ydede han en betydelig indsats 
for Ældre Sagen gennem mange aktive år 
som pensionist.

Ivar Nørgaard blev født 26. juli 1922, 
han døde 3. november 2011.

Ivar Nørgaard var allerede i 1950erne ved at markere sig som et fremtidigt 
ministeremne.  Foto: Erik Refner
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Diplomatiets  
runde elegantier 

Med ambassadør Christopher Bo Bramsens død, 
68 år, har dansk diplomati mistet en sjælden 
profil, som skabte respekt om sin gerning både 
i udenrigstjenesten og i det civile liv, når han 
swingede sig gennem karrieren og i musikkens 
verden.

Han kunne kort og godt præsentere det subli-
me med både venstre og højre hjernehalvdel.

Han havde også de gode gener med sig fra 
faren, forlæggeren og forfatteren Bo Bramsen, 
der døde 2002 - og gik også i hans spor som jurist. 
Men inden da var også et andet talent vakt af 
naboens to år ældre søn på Christianshavn. Han 
hed Jesper Thilo! »Jeg startede på klarinet, da jeg 
var 13 år, og saxofon, da jeg var 14,« har Christo-
pher Bo Bramsen fortalt.

I udenrigstjenesten var første udepost Wa-
shington, næste Bruxelles, men så tog Bramsen et 
sidespring som departementschef i Industrimi-
nisteriet. Ingen problemer her, til Mimi Jakobsen 
( CD) fik ministerposten - og dét var ikke tango 
for to. Bramsen søgte mod Kina - til generaldirek-
tørposten i Shanghai, hvor hans morfar Vilhelm 
Meyer i århundredets begyndelse som general-
konsul havde bygget en global virksomhed op.

Det skrev Bramsen en bog om.
Efter et år i Shanghai lå ambassadørposten i 

Beijing lige til højrebenet. I de næste seks år blev 
han en af de mest populære diplomater i den 
kinesiske hovedstad, hvor han ikke forsvandt i 
det gråstribede miljø. Bramsen havde nemlig, ud 
over sin hustru Gudrun Islandi, også sin saxofon 
med -og brugte megen og lystig tid på at udbrede 
kendskabet til den vestlige jazz.

På hoteller og i en gammel boglade spillede 
han bl. a. med Wide Angles og Liu Yuans jazz-

bands. Musik-
ken anviste nye 
veje og gjorde 
ham til en af 
vore helt store 
Kina-eksper-
ter, der var en 
god lods for 
erhvervslivet. 
Og for kulturen 
også, da han 
begik en bog om 
H. C. Andersen 
og Den lille Hav-
frue, der kom 
på sit livs første 
flyvetur til hans 
elskede Kina.

Karrieren rundedes af med posterne som am-
bassadør i Madrid og protokolchef herhjemme, 
til han for et par år siden trak sig tilbage for at 
rådgive på egen hånd i og uden for bestyrelser. 
Han var til det sidste en meget energisk formand 
for Danes Worldwide, hvor han gik i brechen for, 
at Folketinget burde acceptere dobbelt statsbor-
gerskab. Officielt er holdningen, at man ikke kan 
være rigtig dansk ved lange ophold langt væk. 
Tværtimod, sagde Bramsen, så bliver man mere 
dansk af at være ude.

Han ville meget gerne have fortsat sit arbejde 
og sit begavede spil på saxofonen, men en lun-
gecancer kom på tværs og bandt ham til sengen 
den seneste tid hjemme hos Gudrun Islandi og 
deres søn Vilhelm på 19.

Christopher Bo Bramsen fødtes 27.april 1943 
og døde 3. november 2011.

Af Erik Randel

Nekrolog. Ambassadør Christopher Bo Bramsen skabte synergi og nye veje mellem  
diplomatiet og jazzen. 

 Foto: Anders Birch
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Århundredets  
sportskvinde 

Man kan altid diskutere, om den ene 
eller den anden sportsudøver er den 
største i sin disciplin, men bedømt på 
eksakte kendsgerninger i form af rekor-
der og mesterskaber, er det uafviseligt, at 
Ragnhild Hveger var den største danske 
svømmer gennem tiderne. 20 danske 
mesterskaber, 44 verdensrekorder og 52 
danske rekorder taler for sig selv.

Og så hører det endda med til histo-
rien, at hendes karriere i betydelig grad 
udspillede sig i skyggen af den Anden 
Verdenskrig og den tyske besættelse af 
Danmark. Hendes rekordliste ville under 
mere gunstige omstændigheder utvivl-
somt have været endnu mere impone-
rende.

Det elegante talent
Hun voksede op i Helsingør og svøm-
mede for den lokale klub. Det foregik 
fortrinsvis i Øresunds kolde bølger, hvor 
hun allerede som 13-14 årig afslørede et 
talent af enestående karakter. 16 år gam-
mel havde hun sat 11 verdensrekorder i 
crawl, men ved OL i Berlin i 1936 blev det 
»kun« til en sølvmedalje.

Hun var beundret i hele den interna-
tionale sportsverden for sin teknik og sit 
elegante glid gennem vandet, og meget 
præcist fik hun efter triumferne ved EM 
i London to år senere tilnavnet »Den 
gyldne Torpedo«. Ragnhild Hvegers 

familie var under besættelsen medlem 
af det danske nazistparti, og det kostede 
hende i forbindelse med retsopgøret 14 
dages ophold i Vestre Fængsel.

Hun blev pure frikendt, men skyggen 
fra folkets domstol havde ramt hende, 
og ved legene i London 1948 blev hun af 
forbundet og de øvrige OL-svømmere be-
tragtet som uønsket. Samme år blev hun 
idømt to års karantæne fra konkurren-

Af Jørgen Larsen

Nekrolog. Ragnhild Hveger var alle tiders største danske svømmer, og hen-
des internationale karriere kunne have været mere glorværdig under andre 
omstændigheder. Hun blev 90 år.

 Foto: Scanpix
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ceidræt, fordi hun angiveligt havde tjent 
penge som svømmelærer i Sverige og 
blev derfor betragtet som professionel.

Modgangen kunne have taget lysten 
fra de fleste, men ved OL i 1952 i Helsing-
fors var hun atter med på det danske 
hold, og det blev til en beskeden femte-
plads i 400 meter fri.

To år efter svømmede hun for sidste 
gang i en international konkurrence, 
men efter sin glorværdige aktive karriere 

fortsatte hun i en snes år med at lære fra 
sig som svømmelærer i Østerbro Svøm-
mehal.

Ragnhild Hveger, der nåede at blive 90 
år, var selvfølgelig medlem af den danske 
Hall of Fame, men hun blev tillige opta-
get i den internationale pendant i Fort 
Lauderdale i Florida, og i 1996 blev hun 
af Dansk Idræts Forbund kåret som den 
største sportskvinde i det 20. århund-
rede.

Ragnhild Hveger nåede allerede i en alder af 16 at sætte intet mindre end 11 
verdensrekorder og er kåret som den største danske sportskvinde i det 20. 
århundrede.  Foto: Scanpix
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Elegantieren 

Ingen eller få danske bladtegnere havde 
en så elegant streg som Erik Werner.

Det er helt sikkert, at mange af hans 
kolleger gennem tiderne har været meget 
dygtigere til at være ondskabsfulde, mere 
hadefulde og plumpe, når det drejer sig 
om den dagsaktuelle politiske kommen-
tar. Men når det kom til selve stregen, var 
Erik Werner en elegantier.

Især kvinder må have været smigret 
over at blive portrætteret af Erik Werner.

Med sin linjeføring af langt trukne 
streger gjorde han dem ... elegante. Sofi-
stikerede. Dronningagtige.

Vi andre ser lidt mere kluntede ud, 
men en æstetiker som Erik Werner var 
selvfølgelig heller ikke i tvivl om, hvilket 
køn der er det smukke. Han havde en 
særlig evne til at gøre kvinder nærmest 
aristokratiske og uopnåelige med lange 
ben og hemmelighedsfulde sensuelle 
smil. Det har ikke mindst generationer af 
kvindelige danske skuespillere oplevet.

Der er teatertegninger af Erik Wer-
ner, der ligner en kærlighedserklæring 
formuleret på afstand dernede i mørket 
i salen. Aldrig illustrationer. Men en 
kunstnerisk præstation vurderet – og 
fastholdt – af en anden kunstner med en 
årelang forelskelse i teatret.

Som tilknyttet Berlingske Tidende 
som tegner i en menneskealder har Erik 
Werner udført alt forefaldende arbejde 
til den daglige avis, men hovedindsatsen 
i hans omfattende produktion faldt i to 
grupper: Teatertegninger og tegninger 
af politikere – og det er vel ikke umuligt 

at ane en sammenhæng mellem disse to 
verdener. Under alle omstændigheder 
havde Erik Werner en forbløffende evne 
til at ramme præcist med sin bløde, men 
samtidig stramme streg.

Han økonomiserede med sine virke-
midler og har skabt sin helt egen stil, der 
eksempelvis som ledsager til teateran-
meldelsen har formået at være mere end 
blot illustration. Vi taler om et grafisk 
kunstværk i avisen, der har gjort mange 
sider til en stor æstetisk oplevelse. Det er 
vemodigt at tænke på, at endnu et kapitel 
i dansk pressehistorie er lukket med Erik 
Werners død, og det er trist, at en rigtig 
københavnerprofil som Erik Werner 
ikke længere flanerer i den indre by. Han 
var en elegantier af den gamle skole. Selv 
den måde, han engang røg sin pibe på, 
var elegant.

Ikke altid venlig
I teatertegningen såvel som i portrættet 
af politikeren, entertaineren, komikeren 
demonstrerede Erik Werner evnen til 
at indfange en situation, så personens 
psykologi – og rollens karakter – blev 
udtrykt gennem hans eller hendes skik-
kelse.

Udelukkende venlig kan man ikke 
altid påstå, han var, det er heller ikke ka-
rikaturens karakter, og hans blik for sine 
medmenneskers svaghed var udtalt.

Men ondskabsfuld? Aldrig! Han havde 
et godt øje til verdens dårskab, hvilket 
også gjorde ham til en perfekt ledsager 
for nogle af de meget morsomme ( og 

Af Torben Weirup

Nekrolog. Erik Werner er død, 81 år. Gennem næsten 60 år var bladtegneren 
med den elegante streg knyttet til Det Berlingske Hus. 
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elegante!) artikler om by-og nattelivet, 
som Jane Aamund i perioder har skre-
vet her i avisen. Flere af dem er samlet i 
en lille perle af en bog, der hedder Hvor 
man spiser og morer sig. Det er ikke den 
eneste bog, Erik Werner bidrog til. Og 
der er udgivet adskillige udvalg af hans 
tegninger, som – udover at befinde sig i 
tusindtal i Teatermuseet – er erhvervet af 
Frederiksborgmuseet, der rummer Det 
Nationalhistoriske Museum.

Separat har Werner udstillet på bl. a. 
Gl. Holtegaard og i Galerie Asbæk. Han 

var medlem af Grønningen. 

Tegnede til Blæksprutten
Som kunstner var Erik Werner i det 
store og hele autodidakt. I 1949 tog han 
filosofikum og gik på Kunsthåndværker-

skolen – og så var han klar til store be-
drifter. Året efter begyndte han at tegne 
til Blæksprutten, som han indtil i fjor var 
medredaktør af, og i 1952 kom han til 
Berlingske. Først Berlingske Aftenavis.

Så et par år på B. T. Og siden 1963: 
Berlingske Tidende. Efter sin pensione-
ring i 1997 fortsatte han med at tegne til 
Weekendavisen og Berlingske.

Det siger sig selv, at humoristen Erik 
Werner har modtaget Storm P.-Legatet.

Det skete i 1959. Siden er blandt me-
get andet fulgt Hans Bendix-legatet og 
Cross-prisen. I 1985 blev Erik Werner 
årets æreshåndværker, og i 2007 fik han 
tildelt Statens Kunstfonds livsvarige 
ydelse.

Erik Werner blev født 25. september 
1930 og døde 6. december 2011. 

Erik Werner foran et selvprotraet i Færgekroen i Tivoli 2000, hvor han netop 
har fået tildelt Danske Bladtegneres Cross Prisen, som betyder at han er Årets 
Bladtegner 2000.  Foto: Jan Jørgensen
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Østtysklands stemme 

Christa Wolf var en af DDRs fremmeste 
forfattere og en skæbne, der ikke var 
usædvanlig i det østtyske kulturliv. 

Hun var købmandsdatter fra Lands-
berg an der Warthe, som i dag ligger i 
Polen. Hun læste germanistik og debu-
terede 1961 med Moskva-novelle om 
et forhold mellem en østtysk kvinde og 
en russer. Hun var socialist det meste af 
sit liv, indtrådte i det officielle parti SED 
1949, samme år som DDR – og forbunds-
republikken – blev grundlagt og var til 
sin død splittet mellem en kommuni-
stisk samfundsopfattelse og et ønske om 
at udvikle Østtyskland til et demokrati. 
Målet blev først nået med Murens fald 
1989, der overraskede hende som de fle-
ste andre. Hun modsatte sig genforenin-
gen året efter, til det sidste overbevist om, 
at DDR kunne overleve i en menneskelig 
form.

Såvel hun som ægtemanden, forfat-
teren Gerhard Wolf, blev overvåget af det 
hemmelige politi Stasi gennem 20 år, og 
for styret var hun en ubekvem borger - 
ikke mindst, da hun tilsluttede sig prote-
sten mod visesangeren Wolf Biermanns 
fratagelse af det østtyske statsborgerskab 
1976. Så meget mere opsigt vakte det, 
da det i begyndelsen af 1990erne kom 
frem, at hun havde været stikker for Stasi 
i tre år frem til 1962. Hun offentliggjorde 
senere sine akter, af hvilke det fremgik, 
at hun havde omtalt de personer, hun 
overvågede, positivt.

Hendes gennembrud indtraf med Tan-
ker om Christa T.

1968 ( på dansk 1970). Her fortalte hun, 
formentlig til dels selvbiografisk, om ho-
vedpersonens higen efter individualitet.

Der fulgte bl. a. Kassandra 1983 ( på 
dansk 1984), Intet sted. Intet 1979 ( på 
dansk 1980) og I live 2002 ( på dansk 
2005). 

Den sidste tid var hun alvorligt syg. 
»Jeg tænker meget på døden, og det er 
mig bevidst næsten hver dag, at den frist, 
jeg har tilbage, er kort,« sagde hun i et 
interview i Der Spiegel. 

»Under skrivningen har jeg nogle 
gange tænkt: Nå, det lader de mig måske 
skrive færdigt.« 

Af Michael Kuttner

Nekrolog. Forfatterinden Christa Wolf blev 82 år. 

 Foto: Rainer Jensen/EPA
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Professoren som  
dannede skole 

Det er sjældent, en universitetslærer øver 
så stor indflydelse på de studerende, at 
man kan tale om, at han danner skole. 

Men det var ikke desto mindre tilfæl-
det, da Aage Henriksen satte sit person-
lige præg på danskfaget på Københavns 
Universitet – først som adjunkt og lek-
tor og 1969-90 som professor i nordisk 
litteratur. Han udstrålede karisma i en 
grad, som med et karakteristisk udtryk 
bjergtog et par generationer af stude-
rende. Og hvor hovedsporet i årene efter 
studenteroprøret var præget af historisk 
materialisme med vægt på de humani-
stiske fags samfundsmæssige relevans og 
fokus på ideologikritisk tekstanalyse, var 
det begreber som ånd, sublimering og 
individuation, der prægede Aage Henrik-
sens artikler og et forfatterskab, der gang 
på gang vender tilbage til husguder som 
Goethe, Baggesen, Grundtvig og Claus-
sen. 

Men først og fremmest blev Karen 
Blixen den store inspirationskilde for 
ham, således som det fremgår af Bag 
Blixens maske – sønnen Morten Henrik-
sens dokumentarfilm fra i år. Som dansk 
lektor i Lund blev Aage Henriksen efter 
et foredrag om hendes forfatterskab ind-
draget i kredsen omkring baronessen på 
Rungstedlund, og både fysisk og åndeligt 
blev han mærket af »Månegudinden«, 
med hvem han i lighed med Thorkild 
Bjørnvig indgik en hemmelig pagt.

Sammen med Johan Fjord Jensen etab-

lerede han i 1967 tidsskiftet Kritik, og en 
del af hans artikler blev senere optrykt i 
samlingen Den intellektuelle.

Titlen er dækkende for hele det virke, 
han efterlader sig i et betydeligt forfat-
terskab. 

Af Jørgen Larsen

Nekrolog. Professor, dr. phil. Aage Henriksen blev 90 år. 

Aage Henriksens venskab med Karen 
Blixen blev afgørende for hans per-
sonlighed og forskning. 
 Foto: Scanpix
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Håndboldens gulddreng 

Jørgen Petersen var aktiv i en tid, hvor masseme-
dierne endnu ikke flød over med superlativer, og 
hvor et ord som »verdensklasse« snart sagt op-
træder hver gang en sportsmand-eller kvinde har 
ydet en præstation lidt ud over det sædvanlige.

Derfor tør man slet ikke tænke på, hvilke 
betegnelser Jørgen Petersen havde fået hæftet på 
sig, hvis han havde spillet i dag.

Jørgen P. var - for at bruge et billede som 
nutiden vil forstå - en håndboldens Messi. En 
holdspiller, der løftede kollektivet og gjorde sine 
medspillere bedre, og samtidig en individuel 
boldvirtuos, der skilte sig ud og løftede spillet op i 
et plan, verden aldrig havde set.

Som dreng spillede han fodbold med sin bror 
Svend i B. 93, og det var lidt af en tilfældighed, at 
han i en ret sen alder begyndte at spille håndbold 
i datidens københavnske storklub, HG. Men 
mange minutter gik der ikke af hans første ju-
niorkamp, hvor han var med som reserve, før alle 
tilstedeværende kunne se, at her var en knægt, 
der kunne en betydelig del ud over det sædvan-
lige. »Det var ikke en guldfugl, men en diamant, 
der var faldet ned i vores turban«, skriver Hans 
Jensen i et mindeord. Han var træner for klub-
bens juniorhold og senere for det danske lands-
hold, som Jørgen Petersen fik sin debut på alle-
rede i sin første sæson som senior, 19 år gammel. 
Med en højde af 1.80 hørte han ikke til kæm-
perne, men han udviklede sig ikke desto mindre 
til et fysisk pragteksemplar, som beherskede alle 
facetter af håndboldspillet, når man ser bort fra 
pladserne i midterforsvaret og målmandstjan-
sen. Hans fodskifte var i datidens tempo helt eks-
tremt, og han havde i venstrearmen en skudkraft 
og et skudrepertoire, som gjorde ham næsten 
umulig at mandsopdække. Helst spillede han 
på højre fløj, men i realiteten bevægede han sig 
uafbrudt og over hele banen.

Det ville være en underdrivelse at kalde 
ham farverig, og selv om det HG hold, han blev 

dansk mester med fem år i træk i anden halvdel 
af 60erne, bestod af mindst en håndfuld lands-
holdsspillere, var det først og fremmest Jørgen 
Petersen, som søndag efter søndag trak fulde 
huse i KB Hallen - datidens håndboldmekka. 
68 landskampe og 268 mål blev det til, men det 
kunne være blevet til mange flere, for ind imel-
lem holdt han lange pauser. Lysten forsvandt 
en periode, et år var han udstationeret soldat 
på Cypern, og senere prioriterede han tiden på 
uddannelsen som ejendomsmægler i Nordsjæl-
land, hvortil han flyttede. De sidste sæsoner, 
han spillede tophåndbold, repræsenterede han 
Helsingør.

Jørgen Petersen blev født 15. november 1944 og 
døde 17. november 2011.

Af Jørgen Larsen 

Nekrolog. Jørgen Petersen blev 67 år. Han blev i 1960erne betegnet som »verdens bedste«, 
og ved hans død har Danmark mistet den største håndboldspiller gennem tiden. 

Jørgen Petersen i et typisk gennembrud 
på stregen.  Foto: Mogens Ladegaard
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Funktionel kvalitet 

Gehrdt Bornebusch var en af de store 
arkitekter, der siden efterkrigstiden 
har været med til at bygge det moderne 
Danmark.

Blandt hans hovedværker kan således 
nævnes Herlev Amtssygehus ( sammen 
med Max Brüel og Jørgen Selchau) som 
ikke mindst glimrer ved det udstrakte 
samarbejde med en billedkunstner, 
Poul Gernes, om farvesætning. Ligesom 
flere skoler – først og fremmest Vange-
boskolen i Søllerød, hvor han arbejdede 
sammen med Henning Larsen – står som 
fremtrædende eksempler på funktionel 
kvalitet.

Overhovedet har Gehrdt Bornebusch, 
der i begyndelsen af 1950erne var ansat 
hos Arne Jacobsen, i sine bedste arbejder 
virket som en fin fortolker af en sober og 
renfærdig, regional udgave af modernis-
men.

I mange af sine værker har Bornebusch 
med talent inddraget træ og tegl som 
fremtrædende materialer og har demon-
streret en ypperlig sans for at smelte byg-
ningsværket sammen med landskabet - 
men at han også kunne gøre op med den 
udbredte fordom, at beton nødvendigvis 
er et grimt materiale, viser f. eks. Holbæk 
Seminarium.

Udover talrige nyopførelser har Borne-
busch løst en lang række restaurerings-
opgaver og blandt dem Lægeforeningens 
Boliger, Brumleby i København, for hvil-
ken han modtog en Europa Nostra-pris, 
samt den omdiskuterede omformning 
af Nationalmuseets indre gårde. Europa 
Nostra-prisen for Brumleby er langtfra 
den eneste af slagsen, Gehrdt Borne-

busch har modtaget. Den europæiske be-
varingsorganisation hædrede ham også 
for restaureringen i Raadvad i 1988 – og 
blandt adskillige andre udmærkelser og 
hædersbevisninger kan nævnes Træpri-
sen, Betonprisen og Murerprisen samt C. 
F. Hansen Medaljen, som er den største 
udmærkelse, Det Kongelige Akademi for 
de Skønne Kunster kan give en arkitekt.

Gehrdt Bornebusch var uddannet på 
Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra 
han havde afgang i 1950, og hvor han i 
øvrigt senere blev lærer. Han har taget 
sin tørn i det faglige miljøs institutioner, 
bl. a. i Akademiet og som medlem af Det 
Særlige Bygningssyn – og 1982-96 var 
han kgl. bygningsinspektør.

Gehrdt Bornebusch blev født 15. april 
1925 i Ordrup. Han døde 10. november 
2011.

Af Torben Weirup

Nekrolog. Arkitekten Gehrdt Bornebusch blev 86 år. 

 Foto: Scanpix
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