
Min elskede, vor kære

Michael Slott Norup
* 3. 4. 1956 � 31. 12. 2011 

Nanna, Anders, Kirsten
Andreas, Astrid, Thomas og Asta

Bisættelsen finder sted 
lørdag den 7. 1. 2012 kl. 14.00
i Holmens Kirkegårds Kapel

Vi har mistet vores elskede mor, datter, søster, moster

Lise Theisen Sanvig Nordenhof
født 4. 4. 1967 død 30. 12. 2011

Albert, Olivia, Jens, Vibeke
Anders, Jakob, Eva, Clara, Emil

Bisættelse fra Bispebjerg Søndre Kapel 
lørdag den 7. januar kl. 13.00

Vores elskede far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar

Ingeniør 

Henrik Suhr
* 26. 04. 1937 � 30. 12. 2011

er sovet stille ind

Familien

Bisættelsen vil finde sted fra Stege Kapel 
fredag den 6. januar 2012 kl. 11.00

Hjertelig tak til personalet på Ulvsund 
for kærlig pleje og omsorg

Tusinde tak for de smukke ord og blomster ved

Rigmor E. Nissens
begravelse den 28. 12. 2011

Marie-Louise og Anne-Mette Nissen

Vor elskede

Mogens Mathiesen
* 14. maj 1931

sov stille ind den 30. december 2011

Jytte
børn, svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Skovvejskirken
Ballerup lørdag den 7. januar kl. 10.00

Vor kære

Kaj Erik Nielsen
født 17. 09. 1927 død 01. 01. 2012

fhv. direktør for DAT-SCHAUB, Glostrup
har fået fred

Familien

Bisættelsen foregår i stilhed Taksigelser

DøDE

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

Få en vignet i dødsannoncen. 
Kontakt Politiken Annoncer på tlf. 33 47 12 01

POLITIKEN Onsdag 4. januar 2012

10 Navne

70 Jette Schou Fogelstrøm Audio-
logopæd., cand.mag, Hørsholm

Jette Schou Fogelstrøm af-
sluttede sin uddannelse som
audiologopæd fra Køben-
havns Universitet og blev
derefter ansat i Københavns
Kommune som talepæda-

gog. 
Først med arbejdssted i skolesektoren

og siden på Bispebjerg Hospitals børne-
og ungdomspsykiatrisk afdeling og foni-
atrisk afdeling, hvor hun afsluttede sin
karriere i 2005.

Sideløbende havde Jette Schou Fogel-
strøm privat praksis for børn og voksne
med tale- og stemmelidelser, ligesom
hun også undersøgte og behandlede pa-
tienter med afasi for Gentofte, Glostrup
og Herlev hospitaler. 

I forbindelse med sine to børns op-
vækst var Jette Schou Fogelstrøm aktiv
som medlem af forældreråd i børnehave
og skole. 

I 1970 var hun med til at stifte ’Det Dan-
ske Suzuki Institut’, som giver musikun-
dervisning til børn. 

Jette Schou Fogelstrøm har i mange år
dyrket korsang og har blandt andet sun-
get i Københavns Kammerkor. Jette
Schou Fogelstrøm er medlem af ’Aktiv
Kunst’ i Hørsholm og fremstiller kera-
mik, sølvsmykker og malerier, ligesom
hun har udstillet flere steder i Hørsholm.

I sit otium har hun også fået tid til vin-
terbadning, gymnastik, golf, tango og
cykling samt spændende udlandsrejser.
Næste tur går til Argentina sammen med
sin mand. 

Her skal de blandt andet danse argen-
tinsk tango i Buenos Aires.

80 Erik Otto Kiørbye Fhv. organist,
Esbjerg

Tidligere organist ved Zions Kirke i Es-
bjerg Erik Otto Kiørbye er født i Århus,
hvor han i 1955 tog organisteksamen fra
Det Jyske Musikkonservatorium som elev
af Aksel Andersen. Kantoreksamen fik
han samme sted i 1957 og derefter di-
plomeksamen i 1958, begge dele med
domorganist Georg Fjelrad som lærer. Ef-
ter magisterkonferens i musik ved Aar-
hus Universitet fortsatte han i 1961 med
videregående orgelstudier hos Helmuth
Walcha i Frankfurt am Main. 

Erik Kiørbye var fra 1958 organistassi-
stent ved Risskov og Vejlby kirker, indtil
han i 1962 blev ansat som organist ved
Zions Kirke i Esbjerg. Efter sin pensione-
ring i 1995 er han fortsat som organistaf-
løser ved sin gamle kirke, ligesom der og-
så jævnligt har været bud efter ham fra
mange andre kirker i området. Erik Kiør-
bye har derudover haft koncertvirksom-
hed som orgelsolist både herhjemme og
i de øvrige skandinaviske lande. Han har
dog besluttet, at 80-årsdagen er en pas-
sende anledning til definitivt at stoppe
sin virksomhed som aktiv organist.

Foruden som udøvende musiker har
Erik Kiørbye også på anden måde sat sit
præg på Esbjergs musikliv, idet han fra
1968 til 77 var formand for Esbjerg kam-
mermusikforening.

Fra 1954 til 56 var Erik Kiørbye musik-
lærer på Aarhus Katedralskole og siden
ved Esbjerg Statsskole; han underviste
også i kirkemusikhistorie ved Vestjysk
Musikkonservatorium. Fra 1984 til 99 var
Erik Kiørbye formand for Dansk Blinde-
samfund Ribe Amts-kreds og samtidig
medlem af foreningens hovedbestyrelse. 

80 Per Sejrsen Læge, universitets-
lektor, dr.med., Roskilde

Per Sejrsen blev student fra
Roskilde Katedralskole i
1950, læge i 1958 fra Køben-
havns Universitet og dr.med.
i 1971. 

Disputatsen omhandler
udvikling af en kvantitativ målemetode
til måling af hudens gennemblødnings-
hastighed med Xenon-133 som indikator.

Efter embedseksamen var Per Sejersen
ansat på kirurgiske afdelinger på Køben-
havns Amtssygehus i Gentofte og på
brandsårsafdelingen, Kommunehospita-
let. I 1965 blev han ansat på Københavns
Universitet som adjunkt, derefter som vi-
denskabelig assistent på Medicinsk Fysio-
logisk Institut, fra 1972 som lektor indtil
pensioneringen i 2002.

Han har udviklet 30 originale fysiologi-
ske målemetoder inden for måling af
gennemblødningshastighed i væv og or-
ganer, måling af kapillærpermeabilitet
og måling af diffusionskoefficienter i for-
skellige væv. 

Han har med medarbejdere fået et pa-
tent i Europa og USA på en metode til må-
ling af hudens gennemblødningshastig-
hed med varme som indikator.

Han har haft 17 forskningselever, der
har forsvaret en disputats, og fem, der
har forsvaret en ph.d.-afhandling. Han
har opponeret ved 30 disputatser, otte
ph.d.-afhandlinger og to professorbe-
dømmelser. Per Sejersen har været forfat-
ter til talrige videnskabelige artikler og
lærebogskapitler vedrørende sporstof ki-
netik. 

Fritidsinteresserne har været sejl- og
skisport. 

i morgen
fylder

30 Smykkedesigner Zarah Voigt,
København K, 36, kok, koge-

mand, gastronomisk opdagelsesrejsende
Nikolaj Kirk, 37, fhv. håndboldlandsholds-
spiller Ian Marko Fog, Silkeborg, 39.

40 Skuespiller Rasmus Botoft, Kø-
benhavn V, 40, forfatter, jour-

nalist Christian Mørk, New York, USA, 46.

50 Rektor, fhv. kulturminister, fhv.
folketingsmedlem Elsebeth

Gerner Nielsen, Kolding, 52, billedhugger
Kristian Dahlgård, Sønderborg, 54, fhv.
kommunaldirektør, cand.mag. Svend
Erik Møller, Skødstrup, 57, administreren-
de direktør, journalist Paul Gazan, Frede-
riksberg C, 59.

60 Fhv. teaterchef Geir Sveaass, Kø-
benhavn V, 61, arkitekt Uffe

Black Nielsen, København V, 61, direktør,
arkitekt Steen Enrico Andersen, Charlot-
tenlund, 61, direktør, civilingeniør, for-
mand Per K. Rasmussen, Værløse, 62, mu-
seumsinspektør, kunsthistoriker Sissel F.
Plathe, Birkerød, 62, lektor, dr.scient. Mi-
chael Houmark-Nielsen, Hillerød, 63, di-
rektør Flemming Skouboe, Kolding, 63,
direktør, cand.jur. Lisbeth Lollike, Køben-
havn Ø, 64, vicechefjordemoder Vibeke
Weirum Knudsen, Hellerup, 64, sogne-
præst Inger Riiskær Christensen, Aarhus,
64, billedkunstner Jes Fomsgaard, Kerte-
minde, 64, professor, arkitekt Jan Sønder-
gaard, Kastrup, 65, direktør, fhv. rektor,
komponist Erik Bach, Rom, Italien, 66,
filminstruktør, filmproducent, fotograf,
manuskriptforfatter Jesper Jargil, Køben-
havn K, 67, restaurant manager Mogens
Overgaard, Hornslet, 67, møbelarkitekt
Flemming Hvidt, København Ø, 68, skue-
spiller Henning Jensen, Charlottenlund,
69.

70 Greve, fhv. administrationschef,
oberstløjtnant, cand.jur. Henrik

Moltke, Hørsholm, 71, fhv. direktør, fhv.
korpschef Knud Bork Kristoffersen, Hol-
te, 71, fhv. domprovst Jakob Grosbøll, Kø-
benhavn S, 71, museumsinspektør, ma-
g.art. Annette Damm, Skødstrup, 71, art
director, grafiker, kreativ direktør Peter
Hiort, København K, 72, fhv. formand, ci-
viløkonom Kirsten Nielsen, Brøndby, 73,
forfatter, dr.phil. Mette Winge, Køben-
havn K, 75, professor, dr.phil. Helmuth
Nyborg, Hørning, 75, direktør Jens Erik
Behn, Birkerød, 76, kaptajn, uddannelses-
officer Ole Andersen, Sønderborg, 76,
præst Kjeld Burgby, Svendborg, 77.

80 Læge, universitetslektor,
dr.med. Per Sejrsen, Roskilde,

80, rådgivende ingeniør, civilingeniør
Finn Beck, Rungsted Kyst, 84, professor,
overlæge, dr.med. Preben Hertoft, Kon-
gens Lyngby, 84, fhv. afdelingsforstander
Knud Lauge Fennestad, Kastrup, 88.

90 Fhv. overlærer Jens Møller, Kol-
ding, 91 år.

JUBILÆUM I MORGEN

25Kim Hansen Krogh Parkchef, 
Sønderborg
Danfoss/Danfoss Universe

40Ole Nexø Jørgensen Seniorkonsulent,
Hvalsø
CSC Danmark A/S

75 I MORGEN. Mønsterbrydende ar-
bejderdreng. Stridslysten psyko-

log. Omdiskuteret statistiker og provoke-
rende forsker. 

Meget er blevet sagt om den tidligere
professor ved Psykologisk Institut på Aar-
hus Universitet, dr.phil. Helmuth Nyborg,
men ingen har nogensinde beskyldt
manden for at gøre som alle andre.

Som 14-årig gik han ud af skolen – ifølge
Nyborg selv lige tids nok til ikke at blive
hældt ud – og derefter tog han til søs som
søfyrbøder og radiotelegrafist. Han nåe-
de også at score OL-bronze i kajakroning i
Rom, inden han i en alder af 25 brød med
sin sociale arv og besluttede sig for at bru-
ge sit sjældent højtpumpende kraftni-
veau på en akademisk uddannelse. Bare ti
år senere havde han skrevet psykologisk
doktordisputats.

Siden har han været i medierne igen og
igen, og mens nogle har været begejstret
for professorens provokerende udsagn,
har stadig flere, ikke mindst i universi-
tetsmiljøet, rystet på hovedet i vantro
over, hvad de har set som en forskning,
der ikke bare er politisk ukorrekt, men
også direkte tvivlsom. 

Selv taler Helmuth Nyborg om, at han
har været udsat for sindelagskontrol, og
sandt er det, at det giver skrammer at gå
så lodret op imod tidsånden. I en tid med
fokus på ligestilling kønnene imellem
har Nyborg talt om højere intelligens hos
mænd end hos kvinder, og i en tid hvor

man troede, at forskelsbehandling på
grund af race var et sort kapitel fra forti-
den, har han fremlagt resultater om, at jø-
der, japanere, kinesere og vestlige hvide
mænd har højere intelligens end afrika-
nere. 

Derudover har han i manges øjne væk-
ket nazitidens spøgelser med den stærkt
kritiserede anbefaling om, at mennesker
med lav intelligens burde opmuntres til
at få færre børn. 

Helmuth Nyborg har ikke stået alene,
og især i USA har han fundet opbakning
til sine synspunkter, men gentagne gan-
ge er han blevet kritiseret, blandt andet
for sin definition af begrebet intelligens.
Til gengæld har Nyborg fået oprejsning i
forhold til en række graverende beskyld-
ninger for uredelig forskning. Efter be-
skyldninger fra universitetsledelsen om
’utilbørlig vildledning’ og fritagelse for
tjeneste klagede professoren selv til Ud-
valget vedrørende Videnskabelig Urede-
lighed, der gav ham ret og afviste fusk
med tallene. 

Nyborg har imidlertid aldrig fået eme-
ritusstatus på universitetet i Aarhus, men
for egen regning har han fortsat sin forsk-
ning, og i en alder af 75 redigerer og forfat-
ter han stadig artikler til internationale
fagtidsskrifter. Heller ikke i privatlivet op-
fører Helmuth Nyborg sig som en mand i
bedstefaralderen: Yngste søn, Martin, er
bare fem år.
ANNE BECH-DANIELSEN

Mønsterbryder

FORELÆSER. Professor Helmuth Nyborg på Aarhus Universitet. Foto: Ole Lind

i morgen

Sangeren og entertaineren Anders
Frandsen er død, 51 år. 

Anders Frandsen, der blev landskendt,
da han i 1991 vandt det danske melodi-
grandprix med sangen ’Lige der hvor
hjertet slår’, var oprindelig skuespiller,
men efter grandprixtriumfen, der dog ik-
ke førte til sejr i det internationale grand-
prix i Rom, gjorde den krølhårede Anders
Frandsen sig først og fremmest bemær-
ket som vært i forskellige tv-programmer,
for eksempel ’Stjerneskud’ og ’Knald eller
fald’, ligesom han blev meget brugt som
konferencier og entertainer, hvor hans
charme og gode udseende rigtig kom til
sin ret. 

Han havde udpræget talent for at skabe
fest og farver omkring sig.

Anders Frandsen, der i mange år var
fast inventar i ugebladene, ikke mindst Se
og Hør, rejste i en årrække væk fra Dan-
mark og slog sig ned i Thailand. Han var
dog vendt hjem igen og boede ved sin
død i Hellerup.

Det var ikke kun som sanger og enter-
tainer, Anders Frandsen gjorde sig gæl-
dende. 

Han grundlagde en designvirksomhed,
’Corpus Copenhagen’, som blandt andet

lancerede nogle bokse, der kunne skjule
smørproduktet ’Kærgården’, så det så ele-
gant ud på bordet til søndagsfrokosten.
ERIK SCHNETTLER

Sang, fest og farver

ANDERS FRANDSEN. 
Foto: Claus Lunde

Nekrolog

Dødsfald

� Pressefotograf Tinie Werner
Rasmussen, Kisserup ved Lejre, er død.
Hun blev 49 år.

Tinie Werner Rasmussen indledte sin
fotografiske karriere på faderens avis, Al-
bertslund Posten. Senere blev Tinie Wer-
ner Rasmussen avisens chefredaktør.

Det var en post, hun stadig varetog, da
Dagbladet Politiken overtog avisen. 

Senere valgte Tinie Werner Rasmussen
at fortsætte sin karriere som selvstændig
freelancefotograf.

Gennem de seneste 10 år har hendes
billeder været bragt i mange tidsskrifter,
og Region Hovedstaden brugte hende of-
te til opgaver. 

Hun blev flittigt benyttet, når der skulle
tages portrætfotografier til bladenes ar-
tikler. 

Tinie Werner Rasmussen var i en perio-
de medlem af det lokale Menighedsråd.
For et år siden blev hun ramt af den fryg-
tede og invaliderende sygdom ALS.

Dødsfald

� Fhv. præst og tidligere forstander Hans
Jørgen Torkelund, Røsnæs ved Kalund-
borg, er død, 77 år. Hans Jørgen Torkelund

blev student i 1953 og drog
derefter til bibelskolen Ca-
pernwray Hall i England. I
1959 blev han lærer fra stats-
seminariet på Emdrupborg i
og virkede i de følgende år

som lærer ved efterskolen i Løgumklo-
ster, Ølby Skole ved Køge, Unge Hjems
Højskole i Højbjerg ved Aarhus og fra 1973
som adjunkt ved Ribe Statsseminarium.

Året efter kunne Hans Jørgen Torke-
lund kalde sig cand.phil. i kristendoms-
kundskab med en eksamen fra Aarhus
Universitet, og han var forinden blevet
ansat ved Diakonissestiftelsen på Frede-
riksberg. Her var han forstander og præst
fra 1974 og indtil 1997.

Hans Jørgen Torkelund tog orlov fra for-
standerjobbet for at blive projektkoordi-

nator i et stort projekt om fattigdom og
social eksklusion i Bruxelles, og efter sin
pensionering fra Diakonissestiftelsen var
han 1997-2000 i den belgiske hovedstad
souschef i Eurodiaconia, der er en para-
plyorganisation for en lang række kirkeli-
ge ngo’ere i henved 30 lande. Torkelund
var desuden medlem af præsidiet for Kai-
serswerther Generalkonferenz – sam-
menslutningen af 100 diakonisseinstitu-
tioner og diakonissefællesskaber i 17 lan-
de. 

1976-88 var Hans Jørgen Torkelund felt-
præst ved Kongens Artilleriregiment.

Blandt den lange række af tillidshverv,
der blev ham betroet, finder man Lærer-
studerendes Landsråd, Dansk Samling,
Dansk Diakoniråd, Kofoeds Skole, Evange-
lisk Pædagogisk Samvirke, Sognemed-
hjælperudvalget og Kirkefondet.

Hans Jørgen Torkelund skrev en række
bøger – ikke mindst om diakoni. thyge

Redaktionel omtale her på siderne er ikke an-
noncer og optages derfor gratis. 
Det indebærer, at redaktionen forbeholder sig
ret til at redigere, forkorte og afvise indsendt
materiale.
Omtaler af personlige mærkedage tilstræbes
bragt i avisen dagen før begivenheden eller på
selve dagen.


