28

Fredag den 25. august 2017

.

Navne

Henvendelser om navnenyheder
til navne@jp.dk
Henvendelser om dødsannoncer og
mindeord på hverdage til annonce
@jp.dk eller tlf. 87 38 35 35.

Hver dag: Se listen over nyligt
afdøde i Danmark baseret på indberetninger fra et flertal af landets
bedemænd. Dødsfald er opstillet
efter bynavn.

PREMIUM
jp.dk/afdoede

Redaktion: Ole Bülow

AKTUELT PORTRÆT

Krigssejlerne hyldes med mindesmærke
Kunstneren Per Arnoldis
mindesmærke over
søfolkene i allieret
tjeneste under Besættelsen afsløres i Ryvangen
på den historiske
dato 29. august.
LARS OLE KNIPPEL

forslag, udskrevet af Kirkeministeriet og Frihedskampens Mindefond, der har
ønsket at placere mindesmærket i Mindelunden.
Ca. 6.000 danske søfolk
traf et aktivt valg om at gå i
allieret tjeneste, da store dele af handelsflåden blev afskåret fra Danmark ved Besættelsen den 9. april 1940.

1.000 søfolk omkom

navne@jp.dk

Den farverige Per Arnoldi
favner vidt: kunstmaler, scenograf, grafiker, plakattegner, tv-vært og raconteur.
Sidstnævnte dækker over
en dygtig og humørfyldt
anekdote- og historiefortæller, og enhver, som har oplevet hans kommunikationsevner enten i et selvskab, til
et foredrag eller på tv, kan
skrive under på, at der også
er dækning for denne stillingsbetegnelse.
76 år er ikke nogen alder
for den charmerende maler
og ordsmed, der i 2011
modtog Modersmål-Prisen
for sin elegante brug af det
danske sprog, og som 20årig debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling.
Nu er Per Arnoldi aktuel
med to projekter, som illustrerer hans talent: monumentet ”Sortladne hav” for
de danske krigssejlere under
Besættelsen i Mindelunden i
Ryvangen og udsendelsen af
erindringerne med den sigende titel ”Solo”.
Per Arnoldis monument
er resultatet af en idékonkurrence med 83 anonyme

Dermed kom søfolkene til
bl.a. at deltage i de livsvigtige handelskonvojer mellem
Storbritannien og USA og
var desuden aktivt involveret i krigshandlinger.
I alt mobiliseredes 25 danske skibe og omkring 800
danske søfolk ved D-dagen i
Normandiet den 6. juni
1944, og for første gang blev
den danske indsats anerkendt og Danmark officielt
inviteret til den højtidlige
ceremoni i Frankrig ved 70året for landgangen i Normandiet 2014.
Ved jubilæet havde Per
Arnoldi skabt plakaten
”1939 – krigssejlere – 1945 –
De første frihedskæmpere”.
I alt mistede Danmark flere end 1.000 søfolk i allieret
tjeneste under Anden Verdenskrig.
»Søfolkene fortjener at
blive rehabiliteret, efter at
Danmark de tre første år opførte sig som en dubiøs nation. Nu kommer de endelig
i selskab med de modige fra
den lovløse guerilla, nemlig
modstandsfolkene, der også
satte deres liv på spil i kampen for Danmarks frihed,«
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fortæller Per Arnoldi, der for
over 20 år siden blev kontaktet af den daværende leder af Frihedsmuseet, lektor
Jørgen H. Barfod, og bedt
om at lave plakater i anledning af mindedage fra besættelsestiden.
Det er således blevet til
plakater, der har markeret
50-, 60- og 70-året for Befrielsen, for D-dag i engelske
og franske versioner, jødernes evakuering over Øresund i oktober 1943, folkestrejken i 1944 samt det nuværende monument i sort
granit for krigssejlerne.

Historisk dato
Per Arnoldi har endvidere
tegnet mindefondens logo
og modtaget Frihedskampens Veteraners Mindemedalje. Afsløringen af monumentet finder sted på den
historiske dato den 29. august og foretages af dron-

ning Margrethe i overværelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen, repræsentanter for de allierede, forsvaret
og veteraner fra 1939-1945.
Den 29. august 1943 brød
forhandlingspolitikken sammen. På baggrund af tyske
krav om indførelse af bl.a.
dødsstraf indgav regeringen
sin afskedsbegæring.
Den 29. august 1943 blev
kasernen i Ryvangen underlagt tysk militær og anvendt
til indkvartering af tropper,
mens øvelsesterrænet blev
brugt som henrettelses- og
begravelsesplads for danske
modstandsfolk.
Mindemuren i pergolaen
ved hovedindgangen rummer tavler med 151 modstandsfolk, der i befrielsesåret 1945 var sporløst forsvundet, de fleste i tyske kzlejre og fængsler. Nogle omkom i flammerne fra
bombardementet af Shellhuset. To år efter – den 29.
august 1945 – blev kisterne
på 106 dræbte modstandsfolk samlet på ridebanen
bag Christiansborg Slot og
kørt til Ryvangen.
Per Arnoldi har i flere år
arbejdet med sine umage
erindringer, som Gyldendal
under titlen ”Solo” udsender den 6. september. Et
værk på 600 sider med 200
nænsomme illustrationer.

Per Arnoldi,
kunstmaler og plakattegner mm.,
København
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70 ÅR
Jørgen Jensen, fhv. chefre-

daktør, København. Jørgen
Jensen er
uddannet
journalist, en
drøm der allerede startede i
teenageårene.
Uddannelsen fik han på
Dagbladet Vestkysten, i
dag JydskeVestkysten. Her
blev han lokalredaktør for
Vejen i 1972. Efter ni år
med lokaljournalistik tog
han springet over i kommunikationsbranchen som
informationschef i Naturgas Syd. Derefter fulgte en
periode som redaktionssekretær på Berlingske
Tidende. I 1986 blev han
chefredaktør og adm.
direktør på Kalundborg
Folkeblad. I 1998 blev han
informationschef i Danske
Slagterier på Axelborg.
Han sluttede karrieren som
redaktør og presserådgiver
i Hjemmeværnskommandoen på Kastellet.

60 ÅR

Nya Guldberg, litterær

agent, København. Nya
Guldberg har
siden 2016
været litterær
agent på forlaget Lindhardt
og Ringhof.
Her kom hun fra en stilling
som chef for internationale rettigheder på Politikens Forlag, hvor hun var i
10 år og bl.a. stod for salget af krimiforfatteren Jussi
Adler-Olsens bøger til mere

end 40 lande. Hun arbejdede hos Munksgaard og
Rosinante, da Peter Høegs
”Frk. Smillas fornemmelse
for sne”, gik verden rundt.
På Lindhardt og Ringhof
jonglerer hun med forfatterskaber som Merete
Pryds Helle. Hun er bosat i
København, og hendes to
voksne døtre læser hhv. på
universitetet i Lund og
musikkonservatoriet i
Stockholm.

50 ÅR

Christian Roslev, kommu-

naldirektør, Aalborg. Chri
stian Roslev er
uddannet
cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet i 1993.
Blev efter uddannelsen
ansat som fuldmægtig ved
Københavns Kommune. I
1995 var han hos Trafikministeriet som ministersekretær og efterfølgende
fuldmægtig i Finansministeriet. I 2000 blev
han kontorchef i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, hvorefter turen gik tilbage til
Jylland for et job som
vicekommunaldirektør i
Nibe Kommune. Efter
nogle år med job i kommunal regi prøvede han kræfter med andre direktørstillinger bl.a. som adm.
direktør for DSB. I 2015
blev han ansat som projektdirektør ved Aalborg
Kommune og har siden
2016 arbejdet som kommunaldirektør.

NEKROLOGER
Finn Amsinck, civilingeniør,

Skanderborg, 85 år. Finn
Amsinck blev civilingeniør i
1956. Derefter blev han løjtnant i Søværnets maskininspektion, kom i 1958 til
B&W Skibsværft og senere
til firmaets motorfabrik,
hvor han avancerede til
overingeniør og senere til

underdirektør. I 1973 blev
han hentet til Dronningborg Maskinfabrik som teknisk direktør og medlem af
direktionen. Her var han
frem til 1991. I 2004 var han
med til at stifte foreningen
Ældre til Ældre sammen
med sin hustru Ulla. Foreningen har bl.a. bygget ple-

jehjem i Indien. Hustruen
Ulla Amsinck sov ind to
dage før Finn Amsincks død.
Ulla blev 80 år. Sammen
efterlader de tre børn med
svigerbørn, ni børnebørn og
et oldebarn.
Kaj Nør Christensen, fhv. for-

retningsfører og gårdejer,

Galten, 75 år. Kaj Nør Christensen kom som 15-årig i
lære i en foderstofforretning
i Nykøbing. Efter læretiden
og handelseksamen fik han i
1965 stilling som foderstofuddeler for Alhøj Lokalforening i Stilling. Den blev
sammen med 12 andre
landmandsejede forretnin-

Dødsfald

ger i 1969 fusioneret til Aarhusegnens Andels Grovvareforening. Her blev han ansat
som forretningsfører. Han
havde begge ben på jorden,
var fagligt dygtig, vedholdende og en god økonom
med stor analytisk kapacitet. Han forlod sin stilling i
1985. Siden drev han to

gårde sammen med sin hustru Gudrun. Disse bedrifter
blev overdraget til hhv. en
søn og datter i 2011. Parrets
foretrukne afslapningssted
var sommerhuset på begges
fødeø, Mors. Kaj Nør Christensen efterlader sig hustru, tre børn samt svigerbørn og syv børnebørn.

Taksigelser
Vores elskede

Hjertelig tak

Ingrid Holden Behrens

Inger Agerholm Berg

for venlig deltagelse ved

har fået fred efter lang tids sygdom

* 9. april 1931

Min elskede hustru, vores elskede mor og bedste

* 19. maj 1936

† 22. august 2017

Du vil altid være i vores hjerter
På familiens vegne

† 22. august 2017

Søren, Susanne og Charlotte
Bisættelsen finder sted fra Brønshøj Kirke
tirsdag den 29. august kl. 13.30

bisættelse
Tak for blomster, kranse og hilsener
Niels, Claus
Mette

Carl
Bisættelsen finder sted fra Birkerød Kirke
onsdag den 30. august kl. 14.00

Ole Bernsteins

Mindeordet.dk

Sæt ord på dine tanker. Skriv et mindeord på årsdagen,
eller når du mindes. Tænd et lys for den, du har mistet.

