
Vores mor

Lonny Mor
Oulund

* 9. december 1914
! 7. september 2009

er stille sovet ind

Vagn, Jan og Jørgen

Freddy Larsen

Født den 15. august 1940
på Frederiksberg

Indlagt på
Bispebjerg Hospital
d. 29. august 2009
fra Lersø Park Allé

Er afgået ved døden den
3. september 2009.

Eventuelle pårørende
bedes rette henvendelse

til: Kapellet 
tlf: 35 31 23 86 

hverdage ml. 9-14

Arkitekt

Mogens Brahde
* 4. 2. 1919 ! 3. 9. 2009

Familien

Bisættelsen har fundet sted

Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor 

Grete Helmi Mortensen
* 26. 3. 1915 ! 10. 9. 2009

Vi vil huske din kærlige omsorg 

Karin og Johs. 
Bo og Claus

Marie, Nicoline og Hannibal

Bisættelsen finder sted i Lundtofte Kirke
torsdag den 17. 9. 2009 kl. 12.00 

Vor kære 

Marie Nygaard Nielsen
* 28. 8. 1913 ! 7. 9. 2009

Mæt af dage 

Jens Erik og Ebba, Birger og Anne Rigmor
Finn og Hanne

Børnebørn, svigerbørn, oldebørn og tipoldebarn

Bisættelsen finder sted fra Godthaabskirken 
mandag 14. september klokken 12.00

Vores elskede far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Poul Christian Lillelund
* 15. 4. 1931 

sov stille ind den 8. 9. 2009 

Gitte, Henning, Anders, Peter 
Gert, Marianne, Karin, Maja, Martin, Andrea, Frida

Anne, Kurt, Bianca, Eske, Lasse

Bisættelsen finder sted fra Lundtofte Kirke 
torsdag den 17. september 2009 kl. 10.30 

Inderlig tak 
for de mange blomster og kærlige ord ved 

Odin Saxtorph Aksnes’
tragiske bortgang

Per, Stine, Tobias og Anne

Vores kære mor, svigermor,
mormor, farmor og oldemor

Margrethe Balslev
født 30. marts 1917

er stille sovet ind den 8. september 2009

På familiens vegne

Carl, Tove, Jens og Susanne

Bisættelsen finder sted fra Bjerreby Kirke
tirsdag den 15. september kl. 13.00

Min elskede mand 
Vores kære far, svigerfar, morfar og farfar

Sven Elof Berg
tidl. typograf 

* 10. april 1939 ! 6. september 2009 

Inger
Heidi, Danny, Tina, Ole, Luise og Lene 

Lars, Susanne, Josephiine og Feline 
Anne, Erik og Daniel

Søren, Lisbeth, Stine, Maja, Ditte og Rikke

Bisættelsen finder sted fra Lynge Kirke
onsdag den 16. september kl. 13.00 

Døde

Taksigelser

Få en vignet i dødsannoncen.

Kontakt Politiken Annoncer 
på tlf. 33 47 12 01

Få en vignet i 
dødsannoncen.
Kontakt Politiken 
Annoncer på
tlf. 33 47 12 01
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Dagens navn: Hillebert
Hillebert er formentlig ikke noget helgennavn, men re-
fererer muligvis til Hillebert, der 1125-34 var ærkebi-
skop i Tours i Frankrig. 

Det var dengang
Politiken 11. september 1969:– Det danske foldbold-
landshold fik en chok-start i Københavns Idrætspark i
aftes. De normalt meget svage finner kom foran 1-0 ef-
ter et par minutters spil. Men danskerne kom sig hurtigt
af chokket og viste levende og underholdende spil. Slut-
cifrene blev 5-2 til Danmark.

Nordisk nutidskunst hædret

Med over to millioner svenske kroner til
uddeling hører Carnegie Art Award til en
af verdens største kunstpriser, og i år er
den danske billedkunstner 22-årige Ma-
rie Søndergaard Lolk blandt de fire ud-
valgte prismodtagere. 17. september får
hun på Kunsthal Charlottenborg af dron-
ning Margrethe overrakt stipendiet til en
yngre kunstner på 100.000 skr.

Carnegie Art Award, der i 1998 blev ind-

stiftet af Carnegie Investment Bank AB for
at støtte kunstnere i Norden og fremme
nutidskunst, uddeles af en seks personer
stor jury, som bl.a. tæller kulturråd og
æresdoktor i billedkunst Tuula Arkio, rek-
tor ved Det Kongelige Danske Kunstaka-
demi Mikkel Bogh og chef for Whitecha-
pel Art Gallery i London Iwona Blazwick.

Marie Søndergaard Lolk får sin pris
med denne motivation: 

»Med sine komplekse værker opbygget
af utallige lag af farver udforsker hun ma-
leriets materialitet«. 

Hovedprisen på 1 million skr. går til is-
landske Kristján Gudmundsson. »Med
sine exceptionelle lydabsorberende ma-
lerier, i hvilke han på en karakteristisk
måde sammensmelter materiale og idé
til objekter mættede med indhold«, lyder
det i motivationen.

De to øvrige prismodtagere er den
svenske billedkunstner Kristina Jans-
son (600.000 skr.) og svenske Felix Gme-
lin (400.000 skr.), der gør i installationer.

Samtidig med prisuddelingen åbnes
en tilhørende udstilling, hvor der ud over

værker af de fire prismodtagere også vises
værker af 19 andre nordiske kunstnere.
Udstillingen præsenteres som »et tværs-
nit af det, der sker på den nordiske kunst-
scene i dag«, og samtlige værker er skabt i
løbet af de sidste to år. 

Udstillingen åbnes for publikum 19.
september og vises på Kunsthal Charlot-
tenborg frem til 15. november. 

Herefter går den på turné til de øvrige
nordiske hovedstæder og senere videre
ud i verden til London, Beijing og Nice.
(ABEL)

kunstpris

KRISTJÁN GUDMUNDSSON KRISTINA JANSSON FELIX GMELIN MARIE SØNDERGAARD LOLK

Billedkunstner og arkitekt Finn Grabow-
ski skriver om tidl. rådmand Bjarne
Ørum, Århus, 74 år:

Bjarne Ørum var som menneske som en
solitært træ – i sandhed en ener. 

Bjarne Ørum var – overalt, hvor han
kom – en personlighed ud over det sæd-
vanlige både i det offentlige liv og som
privatmand. 

Bjarne Ørum gjorde virkelig en forskel,
hvilket de fleste, der har oplevet ham som
politisk debattør i byrådssalen, eller som
jeg, der har fået lov til at samtale med
ham om eksistentielle emner i heftige
diskussioner, må ’indrømme’; at tabe til
Bjarne i en diskussion var ingen skam, for
han forstod kunsten at argumentere
klogt, så man ganske ofte måtte ændre
standpunkt.

Bjarne Ørum er ikke født som århusia-
ner, selv om man skulle tro det, hvis man
altså ikke vidste bedre, for han er født på
Lolland, som han først forlod, da han var

blevet student i Maribo.
Bjarne Ørum repræsenterede Det Radi-

kale Venstre i byrådet i Århus i 20 år og var
rådmand i otte år, men gjorde derudover
kunststykket qua sit politiske talent at få
løftet formandskabet for økonomiudval-
get op til noget ganske betydningsfuldt i
den tid, han var formand for udvalget. 

Han nåede også i en periode at få sæde i
Folketinget som suppleant, og mærkeligt
nok var han ikke specielt interesseret i at
få et permanent folketingsmandat, selv
om hans politiske tæft og hans oratoriske
begavelse kunne matche endog de bedste
på den landspolitiske scene.

Bjarne Ørum interesserede sig ikke kun
for den indflydelse, som han kunne opnå
i byrådet i Århus, han interesserede sig
også for de humanistiske værdier, og i en
årrække var han formand for Dansk Røde
Kors’ lokalafdeling og sad i Dansk Røde
Kors’ bestyrelse i København som økono-
miudvalgsformand.

Bjarne Ørum var i 12 år et respekteret
medlem i bestyrelsen for hovedsædet af
Sammenslutningen af Danske Andelskas-
ser i Hammershøj. 

At Vilhelmsborg Ridecenter blev en rea-
litet – efter at Århus Kommune erhverve-
de og restaurerede herregården – skyld-
tes i høj grad Bjarne Ørum. 

Bjarne Ørum har de sidste 12 år været
medlem af Århus Domsogns Menigheds-
råd, de sidste fire år som formand, og un-
der hans kyndige medledelse – hvor man
har løftet store opgaver som restaurerin-
gen af domkirken, efter sigende uden at
overskride budgettet og tidsplanen – fik
menighedsrådsarbejdet et løft. 

Det var som ven, Bjarne kom til at bety-
de mest – han var fra en anden tid, hvor
det var de menneskelige og kulturelle
værdier, der betød mest – i sandhed et

tænkende, intellektuelt og kulturelt men-
neske. 

Jesper Lemche, Munkebo, skriver om mu-
sikeren Erik Petersen, 78 år:

Fyns fineste jazzharmonika er tavs. Erik
Petersen døde 8. septem-
ber. Ved siden af sit job
som mekaniker ved
Odense Bytrafik havde
Erik en lang og minde-
værdig karriere som mu-
siker.

I begge kapaciteter vil
han blive husket for sin professionalisme
og perfektionisme, og måske særligt for
sin humor og sine practical jokes. 

Erik havde en fabelagtig evne til at hol-
de masken, samtidig med at han talte to-
talt sort, en evne han kunne have udnyt-
tet til en tredje karriere som komiker. 

Men det er som musiker, han vil blive
husket. Fra tiden som kapelmester på
Christianslund Badehotel og Hotel Ny-
borg Strand med direkte radiotransmis-
sioner i 1960’erne og 1970’erne til højde-
punkterne i samarbejdet med den brasili-
anske harmonikavirtuos Sivuca, den
svenske klarinettist Putte Wickmann og
sangerinden Sylvia Vrethammer. 

Samarbejder, der udmøntede sig i cd-
udgivelser og koncerter på Midtfyn Festi-
val og på Brandts i Odense. 

Erik Petersen knyttede også gode ven-
skaber til disse musikerkolleger, og især
hans venskab med Sivuca blev meget
nært og førte til flere gensidige besøg i
henholdsvis Rio de Janeiro og Næsby. 

I karrierens efterår har Eriks optræde-
ner begrænset sig til enkelte kirkekoncer-
ter rundt om på Fyn. 

Livet igennem var Erik omgivet af

smukke kvinder, som var ved hans side til
det sidste. Heidi, Jeanet og Lis skal vide, at
vi er mange, der deler deres sorg over sav-
net af Eriks selskab, hans humor og hans
vidunderlige musik. 

Formand Karl Vilhelm Nielsen, chefin-
struktør Lise Lotte Christensen og admi-
nistrator Anne Frahm fra foreningen STH
– Servicehunde til Handicappede skriver
om dyrlæge Jens Søland, Lejre, 43 år:

Jens Søland var bestyrelsesmedlem og
dyrlæge for foreningen STH – Servicehun-
de til Handicappede siden foreningens
start i 1997. Han var en uvurderlig del af
STHs arbejde gennem alle årene. 

De første mange år stod han selv for ve-
terinærbehandling af stort set samtlige
udplacerede STH – social- og servicehun-
de. Jens var respekteret, elsket og værdsat
af alle foreningens brugere og hunde. 

I bestyrelsen var Jens et højt værdsat be-
styrelsesmedlem der med sine diplomati-
ske evner, energi og positivitet altid for-
måede at holde en god tone i bestyrelses-
lokalet. Jens fungerede som foreningens
næstformand siden 2002.

De sidste år fungerede Jens desuden
som STHs dyrlægefaglige konsulent. Med
sin faglige dygtighed og omsorg sikrede
han, at alle STHs hunde i Danmark fik den
bedste og mest optimale dyrlægebehand-
ling. 

Ud over at give os sit store engagement
i STH var Jens også vores ven. Jens var et af
de dejligste, mest rummelige og fineste
mennesker vi har mødt.

Hans evne til at få folk og dyr til at føle
sig godt tilpas, hans humor, smittende
smil og medmenneskelighed, hjælpsom-
hed og ikke mindst hans dygtighed vil bli-
ve savnet dybt.

mindeord

PORTRÆTMALERI af Bjarne Ørum
udført af Finn Grabowski

Fysikeren John Edward Hooper er død,
83 år. Han var kendt som Jock igennem
hele sin karriere på området teoretisk fy-
sik. Han blev født i 1926 i Edmonton i Ca-

nada som ældste søn af
Mary Ferguson, en skotsk
læge, og Ralph Hooper,
der var pionerlandmand
og veteran fra Første Ver-
denskrig. Familien vend-
te tilbage til Skotland i
1938, hvor John Hooper

blev student fra Edinburgh Academy. Han
tog sin kandidatgrad i fysik fra St. An-
drews University i 1949 og færdiggjorde
sin ph.d. under professor Cecil Powell i
Bristol i 1953. 

I 1952 var han i et år gæsteforsker ved
Cern’s teoretiske studiegruppe ved Niels

Bohr Institutet i København. Han vendte
tilbage i 1954 på et Churchill-stipendium
og i 1955-56 på Rask-Ørsted-stipendiet. I
1957 blev han fast tilknyttet instituttet,
hvor han blev til sin pensionering i 1993. 

John Hooper var medforfatter til over
100 videnskabelige tekster og sammen
med M. Scharff forfatter til ’Om den kos-
miske stråling’ fra 1958. Han var medlem
af The Society of Antiquaries of Scotland
samt medlem af American Physical Socie-
ty. 

Hooper blev i 1955 gift med sin danske
hustru, Betty Trolle, som døde i 1990.

Efter pensioneringen i 1993 flyttede
han tilbage til Peebles i Skotland, hvor
han i sit otium beskæftigede sig med ar-
kæologi og slægtsforskning. Han efterla-
der sig sønnen Angus.

dødsfald

Den nysgerrige 
humanist

Lektor, dr.phil. Jørgen Mejer, der i mor-
gen bisættes fra Skt. Jacobs Kirke i Køben-
havn, nåede kun at runde 67 år, før han
blev indhentet af en gammel sukkersyge
og dens følger. Men han kom tidligt i
sving, og han lod sig ikke standse.

Som nybagt kandidat blev han fra 25-
års alderen lærer og forsker på sit Institut
for Klassisk Filologi ved Københavns Uni-
versitet, og han fandt rask sin niche i filo-
sofihistorien. Han skrev disputats om
Diogenes Laertios’ hellenistiske værk fra
200 e.Kr. om de græske filosoffer, og han
tog selv tråden op i bøger og artikler om
de filosofiske skoler og moraltænknin-
gen i Athen fra Parmenides til Sokrates og
Platon.

Mejer svor til den klassiske traditions
betydning, og med dét budskab berejste
han også amerikanske og kinesiske uni-
versiteter og deltog energisk i organise-
ring af forskningssamarbejde og folkeop-
lysning, bl.a. som leder af Folkeuniversite-
tet i København 1979-93 og som direktør
for Det Danske Institut i Athen 2001-04. 

Han var tidligt med til at nyoversætte
Ciceros skrifter, men primært gjaldt det
græsk kultur. Han skrev om de tre store
tragikere og oversatte Euripides og Sofok-
les – det sidste i frugtbart samarbejde
med digteren Søren Ulrik Thomsen. De-
res fordanskninger af Sofokles’ ’Ødipus’
(1990) og ’Fønikerinderne’ (1997) forener i
sjælden grad filologisk præcision og
sproglig kraft.

Det blev også til Platonudvalget ’Kend
dig selv’ (2002), og det samme kan siges
om Mejer: Han kendte sig selv. Han vidste,
hvad hans sygdom krævede og kunne ko-
ste, han økonomiserede med kræfterne,
men han var også kammeratligt generøs.
Jeg kan bevidne det fra vores samarbejde
om Gyldendals Verdenslitteraturhistorie
(1985-93), hvor han ikke bare skrev – emi-
nent – om det klassiske Athens og den ro-
merske kejsertids litteratur, men også bi-

drog til at få form på opslagsafsnit i alle
syv bind. Det hele interesserede ham, og
hvis hans diabetes krævede akut indsats,
trak han ugenert en sprøjte frem og stak
den i maven. Jeg har overværet sceneriet
på Restaurant Bastionen og Løven, hvor
nærheden til Christiania bidrog til, at det
vakte en del opsigt, men Jørgen Meier
gennemførte med stiff upperlip og stoisk
humor.

Med samme selvironi sagde han om eg-
ne værker, at de var delt mellem dem på
dansk, der var ukendt udenlands, og dem
på udenlandsk, der blev overset i Dan-
mark. Men han blev ved som den uanfæg-
tede arbejder i Herrens vingård og som
mønster på den klassiske humanist – nys-
gerrig, præcis i detaljen, bred i udsyn og
engagement, selv når det for offentlighe-
den kunne ligne specialiteter. 

Jørgen Mejers motto kunne være Voltai-
res ord: »Det er det overflødige, der er det
nødvendige«, og både som forsker og
som formidler formåede han muntert at
forklare selv en flok urolige gymnasiaster
og eller kinesiske studiner, hvorfor det er
værst for os selv, hvis vi glemmer Europas
klassiske arv. 
HANS HERTEL

nekrolog

JØRGEN MEJER. Privatfoto
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