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Ryan Holm, 80
Lærebogsforfatter, videnskabsjournalist, Holstebro, bliver 80
år 6. august.
Han er student fra Herning
Gymnasium og lærer fra Skive
Seminarium. Efter værnepligt
som dragon, blev han ansat ved
Sønderlandsskolen i Holstebro,
og her blev han kendt for sit
arbejde med Fysikernålen og
Philips konkurrence for unge
forskere.
Han var med i redaktionen
for flere populærvidenskabelige magasiner og blev redaktør
af Philips Informations
Bulletin, indtil han i 1983 kom
til Jyllands Posten, hvor han i
mange år skrev om ny teknologi. Inden da havde han på
Gyldendals forlag fået udgivet
flere end 20 bøger.
I 1989 lukkede Fysikernålen
og Philips Forskerkonkurrence,
og det gav ham anledning til for
Jyllands-Posten i 1989 at starte
en ny konkurrence for unge
forskere, JP-Forsker.
Samtidig var han med til at
starte en europæisk konkurrence, der nu hedder European
Union Contest for Young
Scientists. Her var han i en
årrække med i »Steering
Group«.
Han var i mange år jurymedlem i den britiske forskerkonkurrence, i den amerikanske
Intel ISEF, International
Science and Engineering Fair,
og i flere internationale
miljøkonkurrencer. JP-Forsker
blev til Unge Forskere, og Ryan
Holm var her sekretariatsleder
til 2009, hvor Unge Forskere
blev videreført af Dansk

Naturvidenskabsformidling, i
dag ASTRA. I 1958 blev Ryan
Holm belønnet af Carnegie
Fonden for at redde to drenge
fra druknedøden i Vandkraftsøen i Holstebro.
I 2003 modtog han H.C.
Ørsted–medaljen for sit arbejde
for at fremme interessen for
naturvidenskab.
Efter sin sene pension har
han haft tid til at genoptage sin
hobby som radioamatør med
kaldesignalet OZ8RH. Han
bruger desuden en stor del af
sin tid i en lokalgruppe, der
arbejder for hjælpeorganisationen Naya Jiwan, der støtter
børn og kvinder i den 3. verden.
Bl.a. betaler Holstebro-gruppen
for 25 hjemløse piger på et
børnehjem i Sydindien og for
medicinen til 47 HIV-smittede
piger på et hjem nord for
Mumbai. Desuden yder
gruppen mikrolån til kvinder i
Indien.

Peter Leth Christiansen, 80
Professor, dr.techn. et dr.phil.
h.c., Hørsholm, bliver 80 år 6.
august.
Han er civilingeniør fra
Danmarks Tekniske Universitet
og arbejdede inden for anvendt
matematik og matematisk fysik
– bortset fra ophold som
gæsteforsker i USA, Italien og
Australien – i 40 år ved DTU,
hvilket bl.a. resulterede i
uddannelsen af 36 ph.d.er og
en forskerpris fra Rheinholdt
W. Jorck og Hustrus Fond i
1985. Efter pensioneringen i
2004 er han fortsat professor
emir. ved DTUs Institut for
Fysik.
Sammen med kollegaer
udviklede han DTUs indsatsområde for ikke-lineær
dynamik, der i 20-årig periode
samlede forskere fra ind- og udland til studier af soliton- og

kaosteoriens anvendelser på så
forskellige fænomener som
tsunamier, kryogene oscillatorer, optiske kommunikationssystemer og biomolekylers
dynamiske forhold. Som
emeritus arbejder han stadig
med ulineære trafikmodeller og
bølgespredning sammen med
gamle elever, kollegaer og
gæsteforskere.
Han er medforfatter til mere
end 250 videnskabelige artikler
i internationale tidsskrifter og
er også beskæftiget med
livslange hobbyinteresser,
klassisk musik, det danske
dukketeater og sangskrivning
– han vandt således i 2015 1.
prisen i Selskabet Bellman i
Danmarks digtkonkurrence i
anledning af 275-året for
digterens fødsel.
Han har i over 50 år været
gift med Karin, og de har
sammen tre voksne børn og
otte børnebørn.

RUNDE TAL
I MORGEN
Nanna Backhaus Brown, 50

Erik Nørgaard, 85
Konsulent, civilingeniør,
forfatter, Fredensborg, bliver
85 år 6. august.
Efter 38 år som Præsident for
Det Danske Afrika Selskab –
som han var med at stifte i 1965
- trak han sig til 50 års jubilæet i
2015 og blev udnævnt som
æresmedlem.
Tilsvarende trak han sig som
vicepresident for The American
Club, efter 14 års indsats i
bestyrelsen, og han blev
derefter udnævnt som honorary member of American Club.
Han har også selv været
rundt på kloden via planlægning og byggerier - hele 49
lande er det blevet til.
Han har haft mange oplevelse på sine lange udlandsophold
og 1. september udgives bogen
»Mod Fremmed Strand«.

FØDSELSDAGE
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Glaspuster, Frederiksværk, bliver
50 år 7. august.
Nanna Backhaus Brown kom i
lære som glaspuster 1986 på Arresø
Glaspusteri, men søgte allerede tre
år efter til udlandet for at dygtiggøre sig yderligere. Det blev til tre års
ansættelse og partnerskab i et
fransk glaspusteri, hvorfra hun
producerede en del kunstværker,
bl.a. store fade som blev udstillet i
Frankrig.
1992 vendte hun tilbage til
Danmark og startede et glasværksted med en veninde. I Frankrig
havde hun mødt sin nuværende
mand, britiske Andrew Brown, der
også kom til Frankrig og arbejdede
på samme atelier hos Martine
Durand-Gasselin i Bretagne.
1993 åbnede Nanna Backhaus
Brown glasværkstedet i Kregme i
Nordsjælland sammen med sin
mand, men efter 14 år rykkede de
teltpælene op og slog sig ned i
Hundested Havn, hvor Glassmedjen nu er rammen om deres
produktion.
Nanna Backhaus Brown eksperimenterer meget med form og farve
og er især begejstret for den
klassiske italienske Pasterelli-art.
Mange af hendes værker har været
udstillet i Danmark og i udlandet,
bl.a. Sverige, Norge, Tyskland,
Holland og Japan.
Det seneste år har hun sammen
med sin mand og naboværkstedet
Egeværket udviklet nogle unikke
modeller af vikingeskibe, bestående af pustet og slebet glas og samlet
med en køl af egetræ. Flere af disse
skibe skal udstilles på en messe i
Chicago til efteråret.

Lone Diana Jørgensen, 70
Forfatter, cand.mag., København,
bliver 70 år 7. august.
Lone Diana Jørgensen er cand.
mag. i dansk og teatervidenskab.

DØDSFALD
Den britiske skuespiller Robert Hardy er død, 91 år.
For den lidt ældre generation
var han kendt som Siegfried Farnon i dyrlæge-på-landet-serien
»Folk og Fæ«. Senere blev han
kendt af et yngre publikum i filmatiseringen Harry Potter, hvor
han medvirkede i fire af filmene.
Hans rolle var som minister for
magi, Cornelius Fudge. På grund af den rolle fik han
pludseligt unge fans fra hele verden.
Desuden er han kendt for at have spillet Winston
Churchill, flere gange. Han har desuden medvirket i
en lang række TV-serier - ofte i mindre karakter-roller.
Robert Hardy havde oprindelig studeret i Oxford
og været i det britiske luftvåben.
I en udtalelse siger hans famlie, at de er triste over
hans død, men at han havde et fantastisk liv med en
stor teater- , TV- og filmkarriere, der rakte over mere
end 70 år. Han efterlader sig tre børn. -gert

Hun er vokset op på Nørrebro i
København som efternøler i en
børnerig arbejderfamilie - otte i alt.
Det har hun skrevet om i sin
debutbog »Ikke to i en stol! En
personlig beretning om min
ufuldstændige barndom« (1985).
Den genudgives nu som e-bog
ligesom en række af Lone Diana
Jørgensens andre bøger, de fleste
for børn og unge, men hun har også
skrevet for voksne - bl.a. tidligere
Irma-direktør Børge Olsens

erindringer. Hendes seneste
ungdomsbog fra 2016 hedder »KYS«
og er en skildring af en københavner-families hverdagsliv, glæder og
sorger under Anden Verdenskrig.
Desuden skriver hun kriminoveller
for ugebladet Søndag. For år tilbage
skrev hun gennem flere år klummer
for Berlingske.
Lone Diana Jørgensen er gift og
har to børn og fem børnebørn, som
hun tilbringer meget tid sammen
med.

Navneredaktionen, navne@berlingske.dk. Berlingske Pilestræde 34, 1147
København K. Telefon: 33 75 21 73.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
forkorte i indsendt materiale.
Fødselsdage skal være redaktionen
i hænde senest fem dage før dagen.
Fødselsdage omtales dagen før - eller
på selve fødselsdagen.

MINDEORD
Tidligere forsvarsminister og chefredaktør ved en række aviser,
Erling Brøndum, er død, 87 år.
Erling Brøndum var forsvarsminister
1973-1975. Det var i Poul Hartlings smalle
Venstre-regering, der blev dannet oven
på jordskredsvalget det år. Men karrieren startede i journalistikken, hvor han i
1957 blev udnævnt som chefredaktør for
Bornholms Tidende.
Efter 14 år i redaktørstolen i Rønne
rykkede han til Horsens Folkeblad. I den
periode var han blandt andet også formand for Venstrepressens
redaktørforening.Men den post forlod han, da statsminister Poul
Hartling (V) gjorde ham til forsvarsminister i december 1973.
Regeringen måtte dog gå af allerede i 1975.
Herefter genoptog Brøndum chefredaktørjobbet på Horsens
Folkeblad. Siden var han frem til 1997 chefredaktør og direktør for
Aalborg Stiftstidende.Han har beklædt en lang række tillidsposter i
den danske medieverden. Blandt andet var han bestyrelsesformand for Ritzaus Bureau i perioden 1976-1980.
/ritzau/

Slagter Lunds "Victor Borge" er død.
Den 2. august afgik Ole Lund, Slagter Lund, ved døden.
Onkel Ole stod ved skærebordet, dag efter dag, uge efter uge,
måned efter måned, år efter år, og skar Slagter Lunds berømte
rullepølser. Næsten 40 år blev det til hos Slagter Lund.
Rullepølseslagene blev krydret med løs hånd, lige tilpas, mens Ole
havde et øje med i hvert eneste trin, der passerede hans skærebord.
Ole kunne ryste en vits ud af ærmet på kommando!
Et dårligt hjerte og dermed følgende dårligt blodomløb kunne få
Ole til at melde: Jeg lider nok salamidøden! - Efter en start hos
storebror Erik ville Ole stå på egne ben og købte slagterforretning
på Smørumvej i Brønshøj og siden på Smakkegårdsvej i Gentofte.
Senere vendte Ole tilbage til storebror Erik, og arbejdede siden
sammen med nevø Peter og Peters søn Jan. Onkel Ole var et
samlende midtpunkt i baglokalet hos Slagter Lund, hvor han
sørgede for godt humør og en frisk bemærkning til alle, der
krydsede hans vej.
Ole vil blive savnet for det gode, varme, humoristiske,
altfavnende menneske han var.
Vi sender vores varmeste tanker til Oles hustru Britta og Oles
sønner Thomas og Henrik med familier.
Ære være Oles minde!
Alle hos Slagter Lund

